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Velkommen til Liv i Skolen nr. 2/2015
Sociale medier i Skolen
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest og YouTube. Tidligere opfordrede vi eleverne til at
udtrykke sig så meget som muligt sprogligt og visuelt. Vi tvang dem til at skrive stile og
aflægge rapporter i form af farvestrålende plancher, der som regel var udklip af ugeblade
og vi opfordrede dem til at skrive skoleblade, lave skoleradio og producere videoprogram
mer. Alt sammen med henblik på dels at leve op til formålsformuleringen om deltagelse i
et demokratisk samfund og dels at tilgodese danskfagets indholdsbeskrivelse om ”andre
udtryksformer”. Nu er mulighederne for kommunikation uendelige og eleverne benytter
mange af dem helt frivilligt, ja så meget, at nogle bliver afhængige, og det kan være et
problem i skolen, at elever hellere vil være på Facebook end deltage i undervisningen.
Liv i Skolen undersøger, hvilke fordele og problemer de sociale medier skaber for
eleverne og for skolens arbejde og hvordan skolen kan anvende medierne til at tilgodese
elevernes læring i bred forstand.
Samtidig med at de sociale medier kan skabe problemer i form af anderledes koncentre
rede elever og nye former for mobning, viser artikler i dette nummer, at medierne også
kan anvendes konstruktivt i skolen, både i form af læring om medier, i medier og med
medier. De er nye former for værktøjer, som vi alle skal lære at anvende hensigtsmæssigt.
Det gives der her eksempler på, dels i folkeskolens 6. og 8. klasser, dels i gymnasiet og
dels på et bosted.
Skolernes ansvar for og stillingtagen til anvendelse af medierne i skolen påpeges af en
skoleleder, ligesom der gives eksempler på medieundervisning i Canada og samarbejde
mellem skoleklasser i udkantsområder i Danmark, Grækenland og Makedonien.
Velkommen til et spændende nummer af Liv i Skolen, der peger fremad mod nye
horisonter.
Orla Nielsen
Den Gl. Redakteur
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Folkeskolen i en web 2.0 tid
Det er vores ansvar som lærere at
tilrettelægge og opbygge den nødvendige
forståelse, så eleverne bliver i stand til
at anvende de sociale medier bedst
muligt. Hvis vi undlader at fokusere på de
sociale medier som et onde og i stedet
tager udgangspunkt i at se medierne som
et kreativt rum, vi lærere har fået for
ærende, er der fantastiske muligheder for
at skabe læring og kompetencestyrkelse.
Af Zenia Christensen, lærer
14

Sig det med 140 tegn
Et af de største argumenter for at invitere
de sociale medier ind i undervisningen
er, at medierne er allestedsnærværende
i kulturen og derfor er de også nødt til at
være til stede i skolen, hvis ikke vi skal
overlade eleverne helt til sig selv. Der er
helt sikkert lukkede platforme, hvor det er
lettere at kommunikere i undervisningen,
men det bliver eleverne ikke bedre til at
færdes på de sociale medier af.
Af Marianne Thompson, lærer
22

“Can you snapchat my homework?”
Det er vigtigt at vide, hvilke implicitte
egenskaber sociale medier har, hvis man
skal kunne tænke dem ind i en didaktisk
sammenhæng. Når man nævner sociale
medier, tænker mange først på Facebook,
men sociale medier kan være meget
andet end det. Baggrunden er en udvik

ling på Internettet, som grundlæggende
betyder, at vi som almindelige brugere kan
bidrage med indhold til nettet.
Af Kirsten Lund, specialkonsulent
36

Folkeskolen er afgørende for elevernes
digitale dannelse
Nogle skoler mener, at vi skal tilbage til en
undervisning, hvor man bandlyser enhver
form for tekniske medier: ’Vi samler
telefoner ind, og I må ikke bruge tekniske
noteapparater, for nu skal vi være nærvæ
rende’. Men det gør eleverne oprør imod,
for det er det samme som at bede dem
om at skære armen af og lægge den uden
for døren. Eleverne skelner ikke mellem
online og offline længere.
Af Camilla Tang Jensen,
kommunikationsmedarbejder og
Jonas Ravn, mediekonsulent
42

Sociale medier hører til i skolen
Nogle skolers mediestrategier handler
næsten udelukkende om den problema
tiske kommunikationsadfærd, herunder
især mobning, og forspilder at sætte
rammen for den opbyggelige brug af
sociale medier til kommunikation og
læring. En helhedsorienteret digital
strategi reducerer de åbne spørgsmål
og skaber et stillads for den enkeltes
lærers arbejde.
Af Lotte Nyboe og Anette Grønning,
lektorer
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Derfor skal skolen på de #socialemedier
Hvad angår teknologi, så er der sket så
meget de seneste år, at det kan være
svært at følge med. Men vores overord
nede mål som skoleledere er at forberede
de dejlige unger til den verden, de skal
begå sig i fremadrettet – en verden, der
alt andet lige er mere digital og fælles
skabsorientereret end tidligere.
Af Thomas Pedersen Friis,
konstitueret viceskoleleder
64

Sociale medier i og uden for skolen
Samlet set har vi en forhåbning om, at
undervisning med sociale medier kan
flytte fokus i undervisningen, så eleverne
arbejder med dybe kompetencer til det
21. århundrede, der netop handler om
at samarbejde, handle kreativt, tænke
kritisk, handle selvstændigt, være robust
samt handle og tænke med omverdens
forståelse.
Af Raffaele Brahe-Orlandi, lektor
72

Vi kunne ønske os
– om sociale medier i grundskolen
For at blive digitalt dannede må eleverne
arbejde kritisk med de nye medier – hvilke
problemer og perspektiver i forhold til
overvågning, manipulation, børnearbejde,
miljøbelastning, retssikkerhed, demokrati,
social ulighed, velvære og medieafhængig
hed med videre bevirker den nye digitale

udvikling? Hvordan forandrer medieud
viklingen os som mennesker og samfund?
Hvilke nye dilemmaer opstår? Af Jesper
Tække og Michael Paulsen, lektorer
80

En ”hemmelig” facebookgruppe,
- i asymmetriske relationer
Vi står et historisk sted, hvor et klik eller
en statusopdatering kan mindske det skel,
der stadig findes mellem den virkelighed,
vores handicappede medmennesker og vi
såkaldte ”normale”, befinder os i. Hvis vi
skal leve op til FN´s handicapkonvention,
så må der arbejdes på, at mennesker med
særlige behov ikke bliver diskrimineret
og isoleret i lukkede arenaer i kommunale
politikkers hellige navn.
Af Søren Voss og Tine Boysen,
Socialpædagoger
88

To ø-skoler samarbejder med
Makedonien og Grækenland
Eleverne og lærerne kan opleve, at verden
uden for skolen er en integreret del af
undervisningen. Eleverne har et ægte
behov for at kommunikere med de andre
elever fra de andre landes skoler i nogle
autentiske situationer. Dette behov bliver
endnu mere udtalt, når eleverne skal sam
arbejde om udviklingen af fælles multi
modale produkter.
Af Jette Aabo Frydendahl og
Raffaele Brahe-Orlandi, lektorer
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Af Zenia Christensen

Zenia Christensen er lærer og bibliotekar på Løgstrup skole.

Vi befinder os i en teknologisk verden og eleverne anvender
og benytter som noget naturligt de forskellige muligheder, som
medierne tilbyder. Derfor kan vi ikke bare indføre forbud mod
brugen af de sociale medier i undervisningen.
At kunne kommunikere ordentligt er en læreproces, som vi ikke
bare kan overlade til forældrene at tage vare på. Det er et under
visningsansvar. At kunne forholde sig kritisk og optræde som
ansvarlig deltager på de sociale medier sker ikke bare pr. automatik.
Det er vores opgave som undervisere at vores elever lærer det.

Kort tid efter mine elever startede i
6. klasse indførte jeg ny politik omkring
devices i mine timer. Brugen af IPad/
tablets og mobiltelefoner/smartphones
var altid tilladt i mine timer, såfremt det
var undervisningsrelateret anvendelse.
Selve ideen om at elevernes anvendte

deres egne devices som naturlige red
skaber i undervisningen var i praksis nem,
da alle mine elever var i besiddelse af
en smartphone, flere endda en nyere og
bedre end min og flere med egen IPad/
tablets (som alligevel var med i tasken,
fordi de spillede spil i frikvarterene).
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Tankerne bag denne nye tilgang til
medierne udsprang af flere overvejel
ser, bl.a. pædagogiske diskussioner med
lærere fra videregående uddannelser, der
kunne fortælle, hvordan de kæmpede med
at fastholde elevernes faglige interesse
for undervisningen i forhold til de sociale
mediers tiltrækning (heriblandt især Face
book, blogs og lignende medier), samt et
indslag i tv om børns mangler på den gode
kommunikation online.
Til undervisning - ikke underholdning
Da jeg personligt er af den overbevisning,
at de sociale mediers tilbud ikke er en
døgnflue, men noget vores børn kommer
til at skulle forholde sig til i fremtiden, tror
jeg på at læring omkring brugen af web
2.0 er den rigtige vej frem for negligering
og forbud. Derfor valgte jeg at tage en
snak i klassen om hvordan og hvornår
smartphones og IPads/tablets var et
redskab og havde sin berettigelse i under
visningen, herunder de sociale medier
Wiki og chat.
Jeg havde de foregående år forsøgt at
implementere ElevIntra som et forum
eleverne kunne anvende, men kunne godt
se og høre, at det ikke havde den virkning,
som jeg ønskede. Eleverne foretrak og
anvendte i langt højere grad sms, Insta
gram og ca. halvdelen af klassen også
Facebook som foretrukne kommunika
tionsmidler. Hertil kom, at jeg gerne ville
lære dem en større grad af ansvarlighed
for egen læring, ansvarlighed over for et
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gruppearbejde samt en behagelig og god
kommunikation online. Oveni følte jeg, at
der aldrig helt var tid nok i timerne til alt
det jeg også gerne ville nå med dem og
derfor havde jeg ikke lyst til også at skulle
bruge tid på at fortælle dem fra time til
time, at mobilen skulle lægges væk og
hvornår den måtte være fremme, og på at
eleverne kom op for at bede om lov til at
anvende deres devices til undervisnings
brug. Derimod ville jeg gerne, at de fik lært
sig at anvende smartphone og IPad/tab
lets som et redskab til at opnå viden for at
kunne komme videre i en opgave, når de
stødte på problemer, og ikke spildte tiden
med at vente på at få spurgt mig.

Medier engagerer eleverne
6. B var i forvejen godt på vej med at se
deres smartphone som et redskab i under
visningen, da klassen tidligere havde
arbejdet med videoproduktioner i form
af lommefilm, emne og begrebs-evalue
ringer, produktion af musikvideoer, Wikiopslag m.m. De blev ofte bedt om at finde
smartphonen frem til det ene eller andet
formål og de var vant til at se mig bruge
smartphone, IPad og pc i undervisningen.
Herudover havde jeg fæstnet mig ved det

VIA University College

Smartphones var altid
tilladt i mine timer til
undervisningsrelateret
anvendelse.

højere engagement, mine elever lagde for
døren, så snart medierne blev inddraget i
undervisningen. Et forløb, der især åbnede
mine øjne, var med emnet digte. 6.B havde
allerede i 5. klasse arbejdet med digtgenren, hvor jeg havde inddraget tekster
fra kendte nutidige sange. Her hørte og
så eleverne de dertilhørende musik
videoer på YouTube. Dette forløb gen
tog vi på 6. årgang, hvor vi dansklærere i
samarbejde havde sammensat et forløb
over en længere periode med tekster
fra nutidens musik, YouTube, helt almin
delige og traditionelle digte, analyse og
fortolkningsmodeller og afslutningsvis
egenproduktion af tekst og video i et
tværfagligt samarbejde med musik.
I arbejdet med digte har jeg tidligere
oplevet, det kan være svært at fastholde
især drengenes interesse, men ved at
flytte udgangspunktet fra digtsamlingen
som fysisk bogform til YouTube oplevede
jeg et langt højere og mere begejstret
engagement, hvor det at læse digte fra
1800- tallet blev nemmere at forholde sig
til, når de blev sat i relation til for eksem
pelvis tekster fra Nik og Jay.

9

Medier skifter funktion
Kl. 7.50 møder alle klasselærere på mel
lemtrinnet i egen klasse. Undervisningen
starter kl 8.00.
Typisk er der allerede kommet 4-5 af mine
elever, når jeg kommer ind i klassen. Et
par af mine drenge ligger nede i puderne
og ser sammen på enten en mobiltelefon
eller en IPad. Som oftest er det et spil, de
har gang i, men også en ny musikvideo, et
indlæg på en af de sociale sider eller en
egenproduktion kan være omdrejnings
punktet. Et par af mine piger sidder på et
af bordene, også med mobilerne fremme.
Det er et søvnigt godmorgen, der kommer
retur til mig, men få sekunder efter jeg har
pakket min egen mobil og IPad ud (som
altid ligger fremme på mit bord) kommer
der liv i dem og jeg skal lige se et nyt spil,
en ny musikvideo eller hvad en eller anden
har lagt op. Den gode relation er i gang
allerede inden min reelle undervisning
starter.
Kl. 8.00 er resten af klassen kommet og
jeg fortæller, at timen er begyndt. Mobiler
og IPads bliver lagt på bordet foran dem.
De bliver ikke pakket væk, for nu er de
ikke længere underholdningsredskaber,
men undervisningsredskaber. Hver mor
gen starter vi med læsebånd i klassen,
hvor alle elever læser i 20 minutter. Det
kan være i selvvalgt litteratur eller litte
ratur udvalgt af lærerne på klassen ud
fra faglige overvejelser. En af mine elever
beholder ofte IPad’en fremme, for han
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De fik lært sig at
anvende smartphone
og IPad/tablets som
et redskab til at opnå
viden.

læser også ind imellem e-bøger.
Kl. 08.20 går vi i gang med dansk.
Mobilen er til arbejde
Der er kun en regel: Man forholder sig ikke
til det, der tikker ind, som er fritidsrelate
ret! Og det er en proces og en arbejdsmo
ral, der skal opbygges over længere tid. Og
ja, det er svært at lade beskeden eller bil
ledet fra Snapchat være, når den tikker ind
midt i timen. Men hvor eleverne før sneg
sig til at tage mobilen med ud på toilettet
eller havde travlt med at holde øje med
hvor jeg (læreren) befandt sig, så de lige
kunne smugkigge, hvem der skrev eller
om der var kommet noget spændende,
så bliver de nu siddende i den arbejds
situation, som de er i.
Medier skaber læring og ansvarlige elever
Mange elever anno 2015 er dygtige til
at betjene computere, smartphones og
tablets, når arbejdet drejer sig om brugen
af diverse sociale medier som Instagram,
Twitter, Facebook og diverse program
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mer som YouTube, ITunes, Moviemaker og
andre kreative rum. Mulighederne for at
udtrykke sig visuelt er uendelige og nettet
kommer løbende med nye forslag. De
sociale medier er en del af vores elevers
hverdag og jeg mener, det er vores opgave
som lærere at give eleverne redskaber
og kompetencer, så vi får udnyttet det,
de sociale medier bidrager med bedst
muligt. Det er vores (lærerens) ansvar at
tilrettelægge og opbygge den nødvendige
forståelse, så eleverne bliver i stand til at
anvende disse redskaber bedst muligt.
Hvis vi undlader at fokusere på de sociale
medier som et onde og i stedet tager
udgangspunkt i at se medierne som et
kreativt rum, vi lærere har fået forærende,
er der fantastiske muligheder for at skabe
læring og kompetencestyrkelse.
Vi skal ifølge fællesmålene hjælpe
eleverne med at kunne deltage i sociale
processer, kunne finde og dele informa
tion, anvende multimodale medier og
være gode kommunikatorer.
Derudover står It og medier i nye for
enklede fællesmål indskrevet som et
tværgående emne i folkeskolen og det er
derfor op til de enkelte fag at få indeholdt
den del i årsplanen også.
1. Eleven som kritisk undersøger
2. Eleven som analyserende modtager
3.	Eleven som målrettet og kreativ
producent
4.	Eleven som ansvarlig deltager.
(www.emu.dk/modul/it-og-medier-0)
Det er ikke så lidt, der stilles krav til.

VIA University College

Emnet er online kommunikation
På Løgstrup skole i Viborg er vi 3 dansk
lærere på 6. årgang. Vi arbejder i de tre
klasser med digitale medier både med
vægt på de sociale medier og som digitalt
værktøj.
Der arbejdes blandt andet med video
evaluering, hvor faglige mål evalueres via
videooptagelser af eleverne, skoleblogs,
elevintra, multimodale medier m.m.
Da vi kunne se hvor meget de sociale
medier som sms, Instagram, Snapchat og
andre sociale rum fyldte i elevernes hver
dag, valgte vi at tage udgangspunkt i det
og anvende det som en læringssituation,
hvor vi tænkte didaktikken ind i et
medialiseret og digitaliseret samfund.
Emnet blev internettet og de sociale
medier, herunder med vægt på online
kommunikation.
Rollespil om mobning
Forløbet blev fortrinsvis opbygget ud fra
læreportalen Danskfaget.dk og Skoletube.
De faglige mål for forløbet var:
-	Eleverne skal have kendskab til, hvad
de sociale medier er.
-	Eleverne skal kunne gennemskue
konsekvenserne ved at give deres
mening til kende via sociale medier.
-	Eleverne skal kunne bruge nettet til
at dele information med andre.
Efter en fælles snak om hvad sociale
medier er for noget, blev årgangen blan
det på tværs af klasserne og de skulle nu

11

i grupper forholde sig til, hvordan de
brugte online-kommunikation. Her blev
oplægget og opgaverne fra Danskfaget.
dk. anvendt. Kort fortalt tog oplægget
udgangspunkt i hvilke positive og nega
tive ting, den digitale kommunikation
kunne medføre og med det faktum at
”12 % af danske børn og unge er blevet
mobbet på net og mobil” (Danskfaget.
dk) var vi i en virkelighed, der berørte
eleverne.
Gennem rollespil kom eleverne til at tage
stilling til dilemmaer, der kunne opstå i
brugen af online kommunikation. Dette
blev herefter afsluttet med en diskussion
om, hvilke løsninger der ville være positivt
fremmende for en kommunikation og
hvilke der ville være ødelæggende.
Når vi valgte at arbejde med rollespil,
var det også med tanken om at skabe
synligt fokus på, at det at kommunikere
via sociale medier kan medføre situa
tioner, der ikke er fremmende for et godt
fællesskab. Derfor var det vigtigt, at det
var eleverne, der satte ord på hvilke løs
ninger, der kunne være gode, hvad dårlig
online-kommunikation var og hvad der
kunne gøres, hvis/når den opstod.
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Gode tekniske kompetencer
Et eksempel herpå kunne være at Mette
oplevede, at Albert skrev negative ting om
hende på Instagram. Albert vedhæftede et
billede af Mette, hvorpå han skrev, at hun
lugtede og var dum (navnene er opfundet).
Her talte vi om, hvem de kunne tage kon
takt til, når den dårlige kommunikation
opstod (forældre, lærere, venner), hvordan
man som en god kammerat kunne hjælpe
både Albert og Mette med at stoppe det,
der var sat i gang. Her fremkom eleverne
med forskellige muligheder som at få det
italesat over for en voksen, at tage afstand
til det og ikke at kommentere og dele det
med andre.
Efter et fælles opstartsforløb for hele
årgangen foregik resten af forløbet i egne
klasser, hvor Skoletube værktøjet Pixton
blev inddraget i processen med at skabe
plakater omkring god online-kommunika
tion. Produktet blev her gjort synligt ved
at plakaterne blev hængt op rundt omkring
på hele skolen.
Eleverne har allerede gode tekniske kom
petencer. De ved allerede godt hvor og
hvordan man teknisk skriver og vedligehol
der kontakt på et socialt medie. Det har de
lært i deres fritid enten via ældre søskende,
venner, forældre eller i andre sociale sam
menhæng. Så det er ikke her, den store
udfordring som vejleder er.
Det er i hvor stor betydning, et enkelt ord
eller tegn kan have, vores opgave som vej
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ledere ligger. I det fælles forum tog vi her
efter snakken om, hvordan en sætning kan
ændre karakter ved at anvende smileys.
Eleverne kom bl.a. med sætningen:
”Hvornår kommer du?” som eksempel.
Den kunne tolkes som anklagende, hvis
man var i et dårligt humør, mens den ville
blive opfattet som en positiv bemærkning
som ”Jeg glæder mig, til du kommer”,
hvis den blev efterfulgt af en glad smiley.
Videndeling i bloguniverset
Afslutningsvis skulle eleverne gennem
læreprocessen at dele information. Det
gjorde vi ved, at hver elev skulle lave deres
egen blog (skoleblog på Skoletube.dk).
Her var en del af eleverne på hjemmebane.
Flere af dem vidste allerede godt, hvad
en blog var for noget og hvordan en blog
kunne designes. Flere fulgte i forvejen
andres blogge og en af mine piger havde
selv sin egen blog. De elever der ikke før
havde stiftet bekendtskab med bloguniverset blev her vejledt og hjulpet af
deres kammerater. Eleverne oplever at
kunne hjælpe hinanden og vi som lærere
kan bruge tiden på at vejlede, hvor der
er bedst brug for det. Hertil kommer, at
elever som måske ikke i det daglige har
det største faglige overskud, kan opleve
en ny position, hvor de bliver det bærende
element for at få opgaven til at lykkes, da
fokus er på det tekniske arbejde. Eleverne
oplever også, at læreren ikke nødvendigvis
er den altvidende, men at de kan trække på
erfaringer gennem deres kammerater. Det
gør, at vores tid som underviser ikke kun

VIA University College

bruges til at undervise i redskaber, men
mere i at vejlede og stilladsere i brugen af
sociale medier, hvilket er det vigtige i den
her proces.
Vi får tid og mulighed for at kunne vejlede
eleverne i, hvordan bloggen kan bruges
til videndeling, refleksion og diskussion.
I arbejdet med bloggen trækkes elevernes
arbejde omkring god online-kommunika
tion igen ind i undervisningen. Der tales om
hvad, hvordan og hvorfor man skriver det,
man gør og til hvilket formål man anvender
bloggen.
Da det er et klasseprojekt, bliver ALLE
elever inddraget i hinandens blog. En af
opgaverne bliver, at alle skal følge hin
andens blogge, alle skal acceptere venskab
og alle skal til næste time have kommen
teret mindst en gang på kammeraternes
blog-indlæg. Det vil sige, at ingen kommer
til at opleve følelsen af at blive ekskluderet,
da det er lærerstyret.
Bedre udbytte af Web 2.0
Nu er vi 2/3 dele inde i skoleåret og en
gang har jeg konfiskeret en telefon, da
Instagram ikke var en del af den arbejds
opgave, som pigerne sad med.
Hermed slet ikke sagt, at det er den eneste
gang det faglige fokus er flyttet til frikvar
tersunderholdning i mine timer. Men når
jeg evaluerer med mine elever, hører og
oplever jeg, at flere har fået nogle gode
arbejdsvaner i form af at kunne dele info
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via sms, links og billeder via Instagram og
blogs, samt et forhold til de fritidsrelate
rede indslag, der gør, at det er ok at vente
med at læse/se på det til frikvarteret.
Træerne vokser ikke ind i himlen og det er
et arbejde, der kræver konstant opfølgning
og tilbagevendende evalueringer og
samtaler på klassen om den gode online
kommunikation. Der vil hele tiden være
elever, der har brug for meget hjælp til
denne læreproces og der vil givetvis
også opstå tidspunkter, hvor mine elever
vil opleve en eller anden form for dårlig
online-kommunikation. Men ved at sætte
fokus på området og ved at inddrage og
anvende web 2.0 i undervisningen tror jeg,
eleverne vil opleve, at det bliver nemmere
at få den gode online-kommunikation til
at fungere, at de får et større og mere pro
duktivt udbytte af de muligheder web 2.0
tilbyder og at de på sigt vil blive bedre til
at reflektere og forholde sig til det faglige
stof og deres egen læreproces.
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Af Marianne Thompson

Marianne Thompson er cand. pæd. og
folkeskolelærer på Langsøskolen i Silkeborg

I 8. b på Langsøskolen i Silkeborg er der ingen, der holder sig tilbage,
når klassen analyserer Helle Helle- og Naja Marie Aidt-noveller, for
her har Smartphonen og Twitter afløst håndsoprækningen.
Vi kender det alle: Facebook-siden, der hurtigt bliver lukket ned,
når læreren nærmer sig, den mere eller mindre diskrete operation
af smartphonen bag penalhuset eller under bordet, mens læreren
gennemgår lektien eller filmen ruller. Og læg dertil diverse konflikter,
hvis ophav kan spores tilbage til beskeder, billeder, interaktioner på
Snapchat, Facebook, Instagram, Ask.fm og alle de andre sociale
medier, der er så essentielle i kulturen lige nu. Velkommen til klasse
værelset anno 2015.
De sociale medier er tilstede i undervis
ningen, hvad enten vi vil dem eller ej, og
det kan være nærliggende at forsøge at
komme dem til livs – og dermed som lærer
dømme sig selv til et evigt Sisyfos-arbejde
– eller i den anden grøft at lukke øjnene og
lade som om de ikke findes. Ingen af disse
positioner kan siges at være hensigts
mæssige.

En tredje vej
På Danmarks Læringsfestival i 2014 stif
tede jeg bekendtskab med Jesper Tække
og Michael Paulsens Socio Media Education Experiment gennem deres oplæg:
Bryd den sociale arv med sociale medier.
Her placerer de rammerne for en under
visning med de sociale medier et sted
mellem forbud og ligegyldighed, og
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them-tilgang, idet en sådan position vil
have de sociale medier og ikke elevernes
læring i centrum, men derimod en tilgang,
der anerkender, at de sociale medier kan
være betydningsfulde arenaer i elevernes
læringsprocesser.

mener dermed, at de sociale medier kan
være med til at hjælpe især den svageste
gruppe elever til at skabe gode lærings
netværk. Oplægget satte ord på noget, jeg
længe havde gået med tanker og oplevel
ser omkring – at bevidst brug af sociale
medier kan være med til at give især de
svageste elever i en klasse en stemme.
Vel vidende, at Tække og Paulsens forsøg
var gjort i en gymnasieklasse og dermed
ikke har umiddelbar transferværdi til en
folkeskoleklasse, hvor dannelsesopga
ven er en anden, mente jeg alligevel, at
ideerne med enkle modifikationer også
kunne give mening i en grundskolesam
menhæng. Udgangspunktet var derfor at
undersøge, om inddragelsen af de sociale
medier i undervisningen kan være et aktiv
i skolens mere formelle læringsaktiviteter
og dermed være med til at kvalificere den
uformelle læring, som sker gennem
elevernes brug af de sociale medier i
deres fritid. Der har dermed ikke været
tale om en if you can’t beat them, join

Vi havde allerede haft gode erfaringer
med både blogs og Facebook i undervis
ningen på 7. – 9. årgang, så skridtet var
ikke så stor til at prøve kræfter med at
anvende sociale medier ud fra en mere
målrettet didaktisk optik. Et projekt blev
beskrevet og søsattes ved skoleårets
start i en 8. klasse med 28 elever.
Projektets pædagogiske vision har fra
starten været, at eleverne gennem ind
dragelse af de sociale medier oplever:
-	 at være aktivt bidragende
-	at den interne deltagelse bliver styrket,
når alle kan svare og alle kan diskutere
-	at feedback og feedforward-processer
kan ske i den kontekst, hvor der arbej
des
-	at skellet mellem “virkeligheden” og
skolen bliver nedbrudt
-	autentiske læringsmiljøe

Sociale medier kan
hjælpe især den
svageste gruppe
elever til at skabe gode
læringsnetværk.

VIA University College

Twitter, med
sin indbyggede
begrænsning på 140
tegn, hjalp faktisk
eleven med at skære
ind til benet.

Vi havde et særligt fokus på Twitter, idet
Twitter også ville bringe en mulighed for
at komme ud i ud- og indland med spørgs
mål, kommentarer og perspektiver på
begivenheder i verden omkring os, både i
sprogfagene og i samfundsfag.
Et analyserende kollektiv
Vi fik ret hurtigt succes med Twitter i
danskfaget, hvor platformen især kom
til at fungere som en positiv udvidelse af
klassesamtalen. Hvor det tidligere ikke var
unormalt, at det kun var de samme 4-5
elever, der af sig selv bød ind i klassesam
talen, oplevede vi pludselig, at samtlige
28 elever havde noget på hjerte, når bare
de kunne få lov at levere det på Twitter.
Til spørgsmålet på skole-hjem-samtalen
om, hvordan det kunne være, lød svaret
fra en dreng: ”Det er bare meget nemmere
at finde ud af, hvad man skal sige”. Det
opleves tilsyneladende også lettere
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at kommentere de andres bud, når det
foregår på Twitter og ikke i den traditio
nelle klassesamtale, og dermed kommer
dialogen ikke kun til at foregå mellem
lærere og elever, men også mellem
eleverne indbyrdes.
Fra et lærersynspunkt har det været godt
at opleve, at de mere stille elever kommer
til orde, idet det er så let at tolke elevers
passivitet i klassesamtalen som, at de
enten er uengagerede eller simpelthen
ikke forstår teksten. Gennem projektet
her er det blevet tydeligt, at formen – at
række hånden op i klassen, og komme
med sit bud – ikke altid får guldkornene
frem hos de mere passive elever, men at
det ikke må forveksles med, at de ikke er
der.
Den succes som enkelte af de mere til
bageholdende elever har fået ved at
opdage deres egne buds ligeværdighed
mellem de andre klassekammeraters på
Twitter har yderligere bevirket, at nogle
faktisk har fået mere tro på, at de også har
noget kvalitativt at byde ind med i et for
tolkningsfællesskab, så springet til også
at byde ind i den rene mundtlige form ikke
længere opleves som stor.
Show, don’t tell
Den relativt store succes med at anvende
Twitter som samtaleplatform i dansk gav
mod til at udforske mediet i andre ret
ninger i danskfaget også, og jeg (selv aktiv
på Twitter), var faldet over en gryende
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Twitter kom i danskfaget
til at fungere som en
positiv udvidelse af
klassesamtalen.

Twitter-genre, hvor twitterbrugere bruger
mediet til at formidle små korte historier,
der holder sig inden for de 140 karakterer,
som er rammen på Twitter. Jeg fandt, at
#TwitterFiction-genren var spændende,
og da vi i forvejen ofte arbejder med det
litterære kneb, show, don’t tell, tænkte
jeg , at det kunne være sjovt at prøve, om
Twitter-historier kunne øve eleverne i det
kneb. Jeg satte følgende mål op for for
løbet: Du skal lære at bruge sproget til at
vise stemninger, følelser, personligheder
og miljøer.
Klassen fik et oplæg om genren og begre
bet på tavlen. Jeg havde samlet eksempler
på korte historier og sætninger, der virker,
fx Hemingways berømte:

Hans var nervøs vs Hans kunne mærke,
hvordan hjertet bankede hårdt bag
brystet. Hans håndflader var svedige.
Ursula var meget glad fordi hendes far
kom hjem vs Ursula smilte over hele
ansigtet, da hendes far trådte ind ad
døren.
Herefter fik eleverne opgaverne
A	Vælg et af følgende adjektiver og skriv
en twitterhistorie, hvor en person er
enten: Bange, forelsket, vred, deprime
ret, glad, bitter, usikker, jaloux. Tweet
din historie (klassens #hashtag)
B	Skriv en twitterhistorie efter eget valg,
men husk show, don’t tell. Du kan evt.
tage en kendt historie og koge den
ned til 140 tegn. Tweet din historie
(klassens #hashtag)
Eleverne var hurtige til at fange ideen, og
de spyttede historier ud i stor stil. Ikke alle
lige gode naturligvis, men der var mange
gode imellem:
Han er alene hjemme. En kold gysen løber
ned ad ryggen, da der kommer en banken
fra skabet. Klokken er 12.00.
Duften af pebernødder og brunkager hang
i luften, katten lå under træet, mor stod i
køkkenet, da alle julekuglerne blev knust
mod gulvet.

Til salg: babysko – aldrig brugt.
Derefter gav jeg eksempler, fx:

Grim ælling kommer ud af skallen.
De andre mobber den. En dag folder
den vingerne ud.

VIA University College

Jeg fandt, at Twitter, med sin indbyggede
begrænsning på 140 tegn, faktisk hjalp
eleven med at skære ind til benet – det
er ganske enkelt umuligt at fortælle en
historie på 140 tegn, hvis man starter med
Der var engang…
Twitter, mundtlig eller skriftlig?
”Får vi karakterer for det?”, er et hyppigt
stillet spørgsmål i 8. klasse, og mit svar
er ofte: ”I får altid karakterer!”. Ikke at det
er godt i sig selv, men det er et vilkår, at
læreren skal bedømme elevernes faglige
niveau. Det vi kan bedømme på, er det
de lægger frem i klassesamtalen, test,
afleveringer osv. Hos os er vi enige om,
at Twitter er mundtlighed, man skal derfor
ikke sidde og holde sig tilbage, fordi man
ikke er sikker på, hvordan et ord staves,
og Twitter indbyder på samme måde som
sms-sproget til kreative stavemåder, så
det er ikke grammatik og retstavning,
der er i fokus her. Det betyder dog ikke,
at mediet ikke kan bruges til at kigge på
grammatik og skriftsprog, tværtimod: lad
fx eleverne følge og analysere tweets fra
kendte personer i engelsk- og tyskfaget –
her er virkelig autentisk sprog i funktion.
Aktiv tilgang til netetik
En af hensigterne med projektet var at få
en mere aktiv tilgang til netetik, i første
omgang for ikke helt at overlade eleverne
til sig selv i forhold til at lære at fær
des i de sociale mediers anarki. Jeg kan
ikke sige, at eleverne i 8. b har undgået
at ryge i uhensigtsmæssige situationer
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Samtlige 28 elever
havde noget på hjerte,
når bare de kunne få lov
at levere det på Twitter.

på de sociale medier i den tid vi har haft
projektet kørende, desværre. Der har både
været episoder, hvor en konflikt blev vold
somt optrappet ved at nogle elever lagde
kompromitterende billeder af en klasse
kammerat ud i et chat-forum, og eksem
pler hvor drilleri er gået over stregen på
Snapchat, men vi har via vores aktive brug
af sociale medier i undervisningen haft
et sprog og en fælles forståelse at tale
om vores færden på de sociale medier
med, uden at skulle frem med den løftede
pegefinger.
Inden jeg gik i gang med projektet, havde
jeg en del overvejelser over om jeg selv
skulle have en skoleprofil på Twitter og
Facebook, eller jeg bare skulle være mig
selv. På Facebook var det meget nemt,
vi har en klasse-gruppe, og den er vi alle
medlem af, uden at vi behøver at være
venner med hinanden. På Twitter valgte
jeg, at jeg i skolesammenhæng kvidrer
som mig selv. Det har jeg gjort, fordi jeg
ikke selv vil skrive noget på de sociale
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medier, som ikke kan tåle offentlighed.
Dermed har jeg spillet mig selv på banen,
og det står eleverne fuldstændig frit for,
om de vil følge mig eller ej.
Jeg mener, at et af de største argumen
ter for at invitere de sociale medier ind i
undervisningen netop er, at medierne er
allestedsnærværende i kulturen, og derfor
er de også nødt til at være til stede i sko
len, hvis ikke vi skal overlade eleverne helt
til sig selv. Der er helt sikkert lukkede
platforme, hvor det er lettere at kommu
nikere i undervisningen, men det bliver
eleverne ikke bedre til at færdes på de
sociale medier af.
Demokrati – alle kan bidrage, alle
bestemmer
Opsamlingsvis kan jeg sige, at Twitter har
leveret en positiv platform i forhold til især
kommunikations- og fortolkningsopgaver
i klassen, hvorimod det har været sværere
at få hul igennem til ægte interaktion med
det omkringliggende samfund. Twitter er
nok at betegne som en voksenplatform,
hvor 14 årige har svært ved at blive taget
alvorlig, så her har jeg skullet bane vejen
og kontakte ressourcepersoner for at
aftale interaktion, hvilket ikke ligefrem
kan siges at være helt autentisk kommu
nikation. Dog har jeg fundet, at eleverne
sagtens kan bruge Twitters ”voksenmiljø”
til at undersøge forskellige emner, fx har
eleverne via Twitter undersøgt hvilke
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Twitter er mundtlighed,
så man skal derfor
ikke sidde og holde sig
tilbage, fordi man ikke er
sikker på, hvordan et ord
staves.

3 emner, der er hotte i EU-debatten lige
nu, og hvem bidragsyderne til debatten er
i et emne om Danmark og EU i samfunds
fag.
Gennem projektet her har vi gjort os nogle
erfaringer, vi har prøvet forskellige ting af
– noget er gået godt, noget er ikke lykkes
så godt, men den vigtigste erfaring vi har
gjort os, er, at vi både har set og brugt et
socialt medie som en demokratisk arena,
hvor alle kan komme til orde og ingen har
den eneste sandhed.

VIA University College
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Sådan kan Twitter bruges i undervisningen
Sprogfag: Følg en kendt (ordforråd, grammatik)
Samfundsfag: Deltag i eller observer aktuelle politiske debatter
Deltag i #fredagsbog eller lav jeres egen #bog (hvad læser du?, hvorfor er det godt?)
Opsamling efter endt lektion/forløb (formuler i 140 tegn, hvad du har fået ud af
dette)
Spørg en ekspert
Følg en forfatter
Find og diskuter filmiske virkemidler, mens filmen ses
Brainstorm – idegenerering
Samtaleforum under analysearbejde
Quiz – hvem svarer først og rigtigt?
Skriv twitterfiktion og/eller kommenter på andres
Vise skoleproduktioner til autentisk publikum

Litteratur
Jesper Tække & Michael Paulsen:
Oplæg på Danmarks læringsfestival 2014, Bryd den sociale arv med sociale medier
Jesper Tække & Michael Paulsen:
Sociale medier i gymnasiet - Mellem forbud og ligegyldighed, UP 2013
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“btw! - can you
snapchat my
homework?”

- om sociale medier i undervisningen
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Af: Kirsten Lund

Kirsten Lund er Cand.Scient. og Master i IT. Hun arbejder som
specialkonsulent i online didaktik v. Lektier Online

Sociale medier og brugen af IT i undervisningen i uddannelserne er i
udvikling. Det rummer nogle potentialer, der både kan fremme læring,
samarbejde og motivation og ikke blot understøtte eksisterende
praksis. De unge bruger i høj grad de sociale medier i deres privat
sfære, men en proaktiv anvendelse af sociale medier i en formel
læringskontekst i danske uddannelsesinstitutioner ses stadig relativt
sjældent.
Unge benytter i stor stil sociale medier og
mobiltelefonen til kommunikation med
hinanden og til at finde ressourcer på
nettet. Mange unge er storforbrugere af
Facebook, Instagram, Snapchat og smart
phonen, hvorimod fx e-mail opleves som
besværlig, selvom de bruger det, fordi de
er nødt til det, og sms’er begynder at blive
erstattet af det mere kvikke Messenger.

Vores nuværende unge generation bliver
ofte kaldt ”Digital Natives”, fordi de er vok
set op med de digitale medier, har nemt
ved at bruge dem og at skifte imellem
dem efter behov, men de er ikke dygtige
til alle former for it-anvendelse, informa
tion literacy, net-sikkerhed m.m. Men det
ændrer ikke ved at unge er storforbrugere
generelt og ofte hurtige ’adopters’.
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De unge er storforbrugere af sociale
medier
Mange unge kan betegnes som
storforbrugere eller ’heavy-users’
af sociale netværkstjenester. I 2014
udgjorde tallene for hvor mange, der har
en profil på en social netværkstjeneste
som hosstående figur 1, der viser, at
udbredelsen tydeligvist er størst blandt
de 16-19 årige :

Ifølge DR’s rapport ”Medieudvikling 2014”
bruger halvdelen af de 12-19 årige
i Danmark Snapchat dagligt .

Facebook, Instagram, Snapchat,
Messenger og Youtube er nogle af de
mest brugte sociale netværkstjenester
blandt unge. Hvor Facebook bruges
af næsten alle aldersgrupper, så er
Instagram og Snapchat stort set kun
brugt af børn og unge under 30 år.

E-mail opleves som besværlig
af mange unge, selvom de
bruger det, fordi de er nødt til
det.

De sociale netværkstjenester tilgås
ofte via smartphonen, og Instagram og
Snapchat er eksempler på tjenester, der
har taget konsekvensen – de blev nemlig
fra starten lavet som apps til smartphones
og bruges primært som sådan.

Sociale netværkstjenester 2014
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Figur 1: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf
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http://www.phdcomics.com/comics.php?f=1791

Man har set eksempler på at danske
uddannelsesinstitutioner har valgt
at lukke ned for elevernes adgang til
sociale medier på nettet, fordi man
finder det forstyrrende, at de unge er på
medierne i undervisningstiden. Omvendt
argumenteres der for, at man ikke kan
lukke ned for adgangen til kommunikation
med omverdenen og internettet, da det er
ressourcer, man netop skal bruge – også i
en læringssammenhæng. Resultatet bliver
sommetider en resignation, hvor der ikke
tages hånd om situationen med risiko for
at eleverne er mentalt fraværende. De er
som regel ikke i stand til at koncentrere
sig om flere ting samtidigt (på trods af
påstande om det modsatte) – og der er
også forskere, der mener, at evnen til at
zappe/skifte hurtigt ofte koster på evnen
til fordybelse og koncentration.

”If you can’t beat them, join them”
Det er næppe løsningen at forsøge at
lukke ned for adgangen til de sociale
medier og forbyde mobiltelefoner i
timerne. De sociale medier er en væsentlig
del af de unges hverdag, og det er et miljø,
hvor de bevæger sig frit og ubesværet.
Uffe Ellemann-Jensens berømte sætning:
”If you can’t beat them, join them” i
forbindelse med EM fodboldfinalen i
1992 er blevet brugt af mange siden
hen: Medieforskerne Michael Paulsen
og Jesper Tække har lavet en større
undersøgelse, hvor de konkluderer, at
udfordringen først og fremmest løses ved
at inkludere sociale medier som værditilførende redskaber i undervisningen.
I deres forskningsprojekt ”Socio Media
Education” har de over tre år fra 2011-2014
afprøvet løsninger på, hvordan sociale
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Halvdelen af de 12-19
årige i Danmark bruger
Snapchat dagligt.

medier kan gavne undervisningen ved
udvalgte gymnasier. Medieforskerne
råder til at glemme forbud og løftede
pegefingre og i stedet bruge de nye
medier aktivt i undervisningen.
Uddannelsesinstitutioner kan altså med
fordel stille sig helt andre spørgsmål:
Hvorfor er de sociale medier så
interessante for de unge? Hvorfor bruger
de så meget tid på det? Hvordan kan
vi som uddannelsesinstitution og som
lærere inddrage de sociale medier i vores
undervisning, når det nu er så interessant
for de unge at være der? Kan de sociale
medier være en måde at møde de unge på
deres egen banehalvdel?
Og især:
- Hvordan kan vi finde måder, hvor vi
ved at inddrage de sociale medier i en
meningsfuld kontekst i undervisningen
får flere strenge at spille på – og dermed
også mulighed for at arbejde med flere
forskellige læringstilgang, samt:
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- Hvordan kan vi udvikle nye didaktiske
måder at arbejde på, hvor sociale medier
får eleverne til at producere, skabe og
arbejde aktivt fremfor at være passive
konsumenter af lærerens ’docering’.
Løser man de to sidstnævnte spørgsmål,
opfylder man flere formål:
1	eleverne bliver aktiverede omkring
det, som man er samlet om i
undervisningen – det faglige – og
de kan ikke samtidig være aktive
på sociale medier om ikke-studierelevante ting.
2	didaktikken skaber en ramme for, at
læringen kan ske erfaringsbaseret
gennem flere læringstilgange samt
udnytte de sociale egenskaber, som
sociale medier besidder.
3	inddragelse af sociale medier kan
inddrage eksterne, virkelighedsnære
situationer, personer og ressourcer i
de perspektiver og diskussioner, som
foregår i klasserummet.
Førnævnte Paulsen og Tække introduce
rede hosstående mediedidaktiske model
(Figur 2) for lærerne, som fungerede
som et ’benspænd’, hvor lærerne ikke
måtte være ligeglade, og de måtte heller
ikke forbyde elevernes brug af sociale
medier i undervisningen. I stedet skulle
de inddrage sociale medier med henblik
på at skabe refleksivitet og deltagelse
hos eleverne. De opnåede interessante
erfaringer med at inddrage det omgivende
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samfund, mens undervisningen foregik
i den fysiske klasse. De benyttede
eksempelvis Twitter for at kommunikere
med eksterne deltagere og få andres
input og holdninger udover lærerens og
deres egne. Det gav en større autencitet
og tilføjede nye synspunkter, hvilket
bidrog til elevernes øgede motivation
og engagement – også fordi de indgik i
’rigtige’ dialoger, hvor de repræsenterede
klassen.

Hvilke særlige egenskaber har sociale
medier?
Det er vigtigt at vide, hvilke implicitte
egenskaber sociale medier har, hvis man
skal kunne tænke dem ind i en didaktisk
sammenhæng. Når man nævner sociale
medier, tænker mange først på Facebook,
men sociale medier kan være meget
andet end det. Baggrunden er en udvikling
på Internettet, som grundlæggende

Figur 2 Mediedidaktisk model for deltagelse og refleksivitet
Inddragelse af
sociale medier

(2)

(1)
Forbud

(1)
Refleksivitet

Læs mere om forskningsprojektet på www.smee.dk

Ligegyldighed
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betyder, at vi som almindelige brugere
kan bidrage med indhold til nettet, vi kan
diskutere med hinanden, og vi kan selv
bestemme hvilke relationer og ressourcer,
vi vil trække på. Nettet er socialt, og der
findes et væld af medier og webtjenester
til forskellige formål, som man kan
anvende, og flere og flere bruger dem –
også i pædagogisk sammenhæng.
Typiske karakteristika ved adfærd og
kommunikation på sociale medier er, at
man:
-	Udvikler og vedligeholder sociale
relationer/netværk
- Bidrager med og deler viden
- Bygger videre på andres viden
- Samarbejder og diskuterer
- Skaber / designer egne netværk
- Bidrager med og deler ressourcer
-	 ’Flasher’ identitet
Det er den enkelte, der er i centrum for
sit eget sociale netværk, som man selv
’designer’. Dette er også grundidéen med
Personal Learning Environments (PLE) –
personlige læringsmiljøer , hvor det er den
enkelte, der selv designer sit læringsmiljø
med ressourcer og relationer, som kan
trækkes ind i forskellige kontekster efter
behov. Dvs. når du skal løse en opgave, et
projekt eller andet, så trækker du på dit
netværk i dit personlige læringsmiljø.
I det følgende er beskrevet et tænkt
eksempel for, hvordan to gymnasieelever
kan arbejde og samarbejde om en større
opgave ved hjælp af sociale medier og
webtjenester medier, hvor de udnytter
ovennævnte egenskaber.
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Man kan ikke lukke
ned for adgangen
til kommunikation
med omverdenen og
internettet, da det er
ressourcer, man netop
skal bruge – også i en
læringssammenhæng.

Et scenarie for projektopgave med
sociale medier?
Lise, der går i 2. g, skal skrive en større
opgave sammen med klassekammeraten,
Søren. Lise og Søren skal skrive om emnet
”Politisk kommunikation med inddragelse
af Barack Obamas valgkampagne i 2008”.
Søren og Lise beslutter, at de hver især
skal prøve at finde materialer, som de kan
bruge til opgaven. Da Søren kommer hjem,
logger han straks på Facebook og skriver
en statusopdatering:
”Pyyyy… skal i gang med den STORE
opgave - nogen der ved noget om barack
obamas valgkampagne? Kender du nogen
go’e bøger? Svar asap.”
Søren får snart flere kommentarer til sit
spørgsmål – bl.a. fra Henrik:
”Velkommen i klubben;) – min storebror
skrev om det samme sidste år. Du kan
bare smide en besked til ham her på FB… ”
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Kort efter modtager Søren en opfordring
til at blive venner med Henriks storebror,
Lars, som accepterer anmodningen,
og Søren skriver en besked til Lars via
Facebooks interne beskedsystem. Lars
sender Søren et par links til bøger og
artikler på nettet om Barack Obamas
valgkampagne og til Lars’ egen opgave,
som han har uploadet til issuu.com.
Søren finder også en Facebook side,
KForum, hvor man diskuterer professionel
kommunikation, og han melder sig
ind i gruppen for at kunne følge med i
diskussionen og måske få lidt sparring fra
professionelle.
Da Lise kommer hjem logger hun sig
på symbaloo.com, hvor hun har samlet
sig links til forskellige webtjenester,
som hun bruger jævnligt til forskellige
formål. Hun går på www.amazon.com,
hvor hun finder nogle bøger, der har
fået gode reviews. Så går hun ind på
www.bibliotek.dk, og til sin store glæde
ser hun, at biblioteket allerede har dem
hjemme, hvorefter hun reserverer dem.
Hun googler sig også frem til et par
blogs, hvor forskere skriver om politisk
kommunikation, og hun opretter en 
mybo-konto på my.barackobama.com,
som er Obama’s online community,
der blev brugt i hans valgkampagne.
Lise tilføjer links til de to blogs og til sin
MyBo-konto i sin Symbaloo, så hun nemt
kan komme tilbage til dem senere.
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Søren opretter en wiki på wikispaces.
com og inviterer Lise til at blive medlem
og redaktør på wikien. Lise accepterer
invitationen, og de går straks i gang
med at brainstorme over deres emne på
diskussionssiderne i wikien og tilføjer
desuden links til de blogs, bøger og
artikler, som de har fundet.
Søren og Lise diskuterer og kommenterer
på hinandens idéer i wikien og føjer løben
de nye links til forskellige ressourcer på
nettet, som de kan få brug for. De inviterer
også deres lærer, Henriks storebror Lars
og Lises onkel, som er politisk aktiv,
til at blive medlem af wikien og bruger
dem som sparringspartnere undervejs i
projektet. Efterhånden får de skrevet en
rigtig god opgave i wikien og diskuterer
undervejs på diskussionssiderne med
hinanden og deres tre sparringspartnere,
og trækker på de forskellige ressourcer,
som de har researchet sig frem til under
vejs.

Praktiksted og
uddannelsessted kan
have meget forskellige
forståelser af hvad teori
og praksis er.
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Lise skal en tur til Ålborg for at besøge sin
moster i weekenden op til præsentationen
for hele klassen. Derfor opretter Lise en
konto på http://prezi.com, og inviterer
Søren som med-redaktør, så de kan
samarbejde via nettet om at lave en
præsentation i løbet af weekenden.
Lise låner sin mosters computer, og
de får lavet en flot præsentation, som
er lige en tand mere ’fiks’ end de der
teksttunge powerpoint slides, som de har
set bunker af gennem det meste af deres
gymnasietid. Om mandagen præsenterer
de deres opgave for klassen fra prezi.com
og demonstrerer også wikien.
Eksemplet illustrerer, hvordan elever kan
arbejde effektivt og professionelt med
sociale medier i forbindelse med en større
skriftlig opgave, hvor der kan oparbejdes
et grundigt kendskab til sociale medier,
der kan bruges i en faglig sammenhæng.
De udvider deres personlige læringsmiljø
udover klassens rum, og de bliver også
trænede i kildekritik, når de anvender
ressourcer fra nettet og i at kunne bruge
ressourcer på tværs af kontekster.
Kan du forestille dig et sådant forløb på
din uddannelsesinstitution? Evt. i en lidt
mindre udgave?
Konkrete eksempler fra
uddannelsesinstitutioner
Sociale medier er ikke svære at bruge
og kræver ikke særlige teknologiske
kompetencer eller viden. Udfordringen
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er snarere at tænke sin didaktik på en
ny måde. Hvordan gør man så det? De
følgende eksempler er konkrete, enkle og
afprøvede i uddannelsesinstitutioner, hvor
man har anvendt sociale medier eller web
2.0 medier i undervisningen.
Som underviser kan du fx:
-	Bruge en wiki i historieundervisningen,
hvor eleverne skal skrive om forskellige
vinkler på den amerikanske borgerkrig
og diskutere hinandens indlæg samt
kildekritik. Fra et HF-kursus.
-	Bruge en wiki i samfundsfag hvor
eleverne skal samarbejde om at
beskrive en fiktiv, men realistisk by i
England. Fra et gymnasium.
-	Bruge en blog i social- og samfundsfag
til at diskutere forskellige dilemmaer
i hjemmeplejen i forhold til ældre
borgeres dagligdag. Feedback fra
underviser og praktikere fra den
kommunale ældrepleje på bloggen.
Fra en social- og sundhedsskole.
-	Bruge en blog i danskundervisningen
som en læse(b)log, hvor eleverne
reflekterer og kommenterer på
hinandens refleksioner under
læsningen af en roman. Fra en
folkeskole, 9. kl.
-	Bruge Twitter hashtags til at lade
alle elever komme til orde og svare
på spørgsmål fra underviser, samt få
input om emnet fra omverdenen. Fra
gymnasieklasse.
-	Bruge en Facebook gruppe som
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diskussionsgruppe om aktuelle
samfundsfaglige emner og gøre det
autentisk ved at invitere politikere med
ind i diskussionen. Fra gymnasieklasse.
Du kan også …
-	Bruge Instagram til at lave en
fotojounalistisk walk-through
i elevernes egen by. Foto +
kommentering.
-	Bruge Facebook i psykologi
undervisningen til empiriske
undersøgelser af kommunikation
og identitet og oprette en gruppe til
diskussion af observationer.
-	Bruge Google Maps til at designe en
guidet tur i Dublin forud for studieturen
med din klasse.
-	Bruge http://etwinning.net til at
etablere en langvarig relation til en
udenlandsk skole, hvor I samarbejder
via nettet i forskellige projekter og fag
og på et fælles fremmedsprog.
Start-råd hvis du er leder
Hvis du gerne vil se din skole udvikle sig i
en retning, hvor Internettets muligheder
bliver taget i brug i en pædagogisk
sammenhæng, må du starte et sted:
-	
Giv dine lærere konkret inspiration!
Inspiration som kan omsættes i
hverdagen. Find nogle undervisere
fra andre skoler, konsulenter eller
andre, der kan give dine lærere konkret
inspiration til at anvende sociale
medier i deres undervisning, og hold en
pædagogisk inspirationsdag, som også

Der er for stor
afstand eller ’kløft’
mellem uddannelsen
og professionen i
læreruddannelsen.

gerne indeholder hands-on øvelser for
lærerne.
-	
Find ildsjælene! Der vil være nogle
lærere, som har mere lyst til at prøve
det af end andre. Start med dem. Det
kan være en faggruppe, men allerbedst
et lærerteam omkring en konkret
klasse, så klassen bliver vænnet til
arbejde på nye måder på tværs af fag.
Men sørg for videndeling af erfaringerne
med andre lærere.
-	
Arrangér et kort kursus! 1-2 dage er
tilstrækkeligt, hvor de introduceres til
flere muligheder, medier, eksempler på
pædagogisk anvendelse og masser af
hands-on.
-	
Sørg for de rette faciliteter! De skal
være til rådighed. Ideelt set er der
trådløst netværk på hele skolen.
Eleverne kan selv tage deres bærbare
computere, tablets og smartphones
med, og du har evt. sørget for nogle
supplerende til udlån.

Liv i Skolen • 2/2015

“btw! - can you snapchat my homework?”

-	
Gratis medier! Rigtig mange sociale
medier er gratis at bruge – alle
eksempler i ovenstående liste er gratis
webtjenester! – ekstra funktionalitet
og reklamefri tjenester ydes ofte til
uddannelsesinstitutioner.

Udfordringen løses
først og fremmest ved
at inkludere sociale
medier som værditilførende redskaber i
undervisningen.
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Start-råd hvis du er lærer
Hvis du gerne vil i gang med at anvende
sociale medier i din undervisning:
-	
Søg inspiration! På nettet kan du finde
mange andre undervisere, der har gjort
sig erfaringer med at bruge sociale
medier i deres undervisning. Brug løs
af deres erfaringer, og kontakt dem via
fx facebookgrupper og blogs. De fleste
øser gerne af deres erfaringer og nogle
skriver også egne blogs om deres
erfaringer.
-	
Samarbejd med andre lærere! Find
andre lærere på din skole, som vil være
med. Det er guld værd at have nogle at
sparre med.
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Når man nævner sociale
medier, tænker mange
først på Facebook, men
sociale medier kan være
meget andet end det.

-	
Tænk didaktisk! Sociale medier er
der masser af, og det handler ikke om
teknologi. Det handler om, hvor og
hvordan det giver god mening at bruge
dem i din undervisning. En blog kan
være god til diskussion af holdninger,
refleksioner og lignende, men en wiki er
mere egnet, hvis det handler om fælles
vidensopbygning.
-	
Start småt! Du skal ikke starte med at
favne alverdens medier, men vælg ét
medie og fokusér på mediets didakti
ske muligheder. Prøv det af i et kortere
undervisningsforløb og få nogle erfa
ringer. Start fx med en blog som en
læse(b)log, hvor eleverne skal skrive
deres refleksioner i, mens de læser en
roman. Bed dem om at kommentere

på hinandens refleksioner på bloggen,
og deltag også selv uden at dominere
samtalerne. Du kan oprette en blog på
2 minutter på blogger.com og tilføje
dine elever til bloggen.
-	
Brug elevernes viden! Næste skridt kan
være et forløb, hvor det handler om
fælles vidensopbygning og portfolio.
Her skal du bruge en wiki. Det kræver
en smule mere at strukturere en wiki,
men ikke meget – lad det evt. være
en del af opgaven for eleverne. Det
gør ikke noget, at de ved mere end
dig om den slags – brug deres viden.
Wikier er geniale til at træne fælles
vidensopbygning og kildekritik, og det
er samtidig en værdifuld portfolio at
kunne vende tilbage til, når de skal til
eksamen.
-	
Overvej din egen rolle! Du skal ikke
på overarbejde - det er eleverne der
skal arbejde. Du skal give en ramme
og angive en retning og et mål. Lad
eleverne arbejde og samarbejde om
den opgave, som du har stillet dem, i
bloggen, wikien eller hvilken ramme du
nu har valgt at stille op for dem. Du er
konsulenten, der kan guide, kommen
tere og stille spørgsmål undervejs, så
de løbende får feedback – på bloggen
eller wikien forstås.
GOD FORNØJELSE!
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Oversigt over et mindre udvalg af sociale medier
Type

Opret fx på:

Bruges til:

Blogs

blogger.com
wordpress.com

Diskussion, samarbejde, dialog, reflek
sion, holdninger. Blogger for nybegyn
deren og Wordpress for den øvede.

Wikis

wikispaces.com

Opbygning af fælles vidensbase, dis
kussion af indhold, historik.

Sociale netværks
sites

facebook.com
Google+
linkedin.com

En samling af tjenester centreret
omkring din egen profil. Venner, grup
per, sider, noter, chat, fildeling m.m.

Personlige lærings
miljøer

symbaloo.com
igoogle.com

Individuelt design af netværk af
læringsressourcer og relationer.

Fildelings-tjenester
med sociale mulig
heder

youtube.com
pinterest.com
flickr.com

YouTube til deling af video,
Pinterest til billeder
Flickr til billeder

Microblogs

Twitter.com

Korte statusopdateringer á max 140
tegn. ’Followers’. Skriv en novelle med
tweets, nyhedskanal for skolen, stil
spørgsmål
til oplæg i real time.

Publiceringssite

issuu.com
slideshare.com

Publicering af magasiner,
præsentationer, rapporter m.m. Rating,
friending, grupper.

Deling/ udvikling af
undervisnings-ma
terialer

cnx.org
europeana.eu

Åbne læringsressourcer. Deling og
udvikling af undervisningsmaterialer.
Rating, kategorisering, deling, udvik
ling.

Museerne !

Opsøg museernes websites. Mange
stiller deres spændende ressourcer til
rådighed digitalt for undervisningsfor
løb. Kunst, naturvidenskab etc.

http://samlinger.natmus.dk/ (Nationalmuseet)
http://www.britishmuseum.org/explore/young_explorers1.aspx (British Museum)
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Oversigt over et mindre udvalg af sociale medier (fortsat)
Type

Opret fx på

Bruges til

Lærende samarbejde
med europæiske
skoler

etwinning.net

Samarbejde og kontakt til skoler fra
hele Europa om undervisningsforløb
på tværs af landegrænser. Materialer,
værktøjer, uddannelse.

Kort, ruter

maps.google.com

Opret egne kort med ruter, billeder,
tekst m.m.

Dokumenter

maps.google.com

Dele og samarbejde om at skabe doku
menter. Skrive i samme dokument med
tilhørende chatfunktion. Tekstdoku
menter, præsentationer, regneark m.m.

Præsentation

prezi.com

Online præsentation

Sociale Apps

Snapchat
Instagram

Video-, billed deling

Mere inspiration: om sociale medier og læring
http://it-torvet.dk

Dansk blog med masser af inspiration til forskellige medier,
web tjenester, digitale uv.materialer m.m. til brug i undervisning

http://edte.ch

Tom Barretts’ blog om IT og læring. T. Barrett er en erfaren
underviser med en innovativ tilgang til, hvordan læring kan
understøttes af relevant anvendelse af IT (på engelsk).

http://smee.dk

Social media education experiment.
Et aktionsforskningsprojekt om sociale medier i
undervisningen i gymnasiet.

http://socialmedia.
brohuus.dk/

Forfatterens blog om web 2.0, sociale medier primært i en
lærings- og undervisningskontekst.

http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18686/itbef.pdf
DR_Medieudviklingen_2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment
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Alberte, Sarah, Anna og Marie, Malling Skole.
Foto: Center for Digital Pædagogik

Folkeskolen er
afgørende for
elevernes
digitale dannelse
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Af Camilla Tang Jensen og Jonas Ravn

Camilla Tang Jensen er cand.mag. i dansk med profil i kommunikation og arbejder
som kommunikationsmedarbejder i Center for Digital Pædagogik
Jonas Ravn er cand. mag. i medievidenskab fra Aarhus Universitet, hvor han
har specialiseret sig i unges mediebrug. I Center for Digital Pædagogik arbejder
han med forskellige undervisningskoncepter

Nutidens folkeskoleelever er født ind i en digital verden. Men det er
langtfra alle børn og unge, der er bevidste om, hvilke konsekvenser
deres handlinger på de sociale medier har. Derfor har de brug for
voksne, der guider og lærer dem, hvordan de er ansvarlige på nettet
- og her spiller folkeskolen en afgørende rolle. Men hvordan snakker
man digital dannelse med eleverne? Det har Jonas Ravn fra Center
for Digital Pædagogik et bud på.
”Godmorgen,” siger Jonas Ravn og tæn
der for projektoren, der hænger i loftet.
”Godmorgen,” svarer en enkelt elev, der
allerede sidder på sin plads. De andre ele
ver rumsterer stadig med jakker og tasker.
”Jeg hedder Jonas, og jeg kommer fra
Center for Digital Pædagogik,” siger han
og peger på lærredet bag sig, hvor der står
”NETETIK”. ”Hvad har I fået at vide, vi skal
snakke om i dag?” spørger han ud i klas
sen. En elev rækker hånden op ”Noget om
hvordan vi er sammen med hinanden på
nettet,” svarer eleven. ”Noget om hvordan
vi er sammen med hinanden på nettet,”

gentager Jonas. Sådan indleder han dagen
i 7. A på en skole i Aarhus. Senere på for
middagen skal Jonas Ravn snakke med
eleverne i 4. C, og i eftermiddag er det
skolens lærere, der står for tur.
Jonas Ravn er projektleder ved Center
for Digital Pædagogik, hvor han, ligesom
centrets øvrige medarbejdere, beskæf
tiger sig med digital pædagogik, online
tendenser og børn og unges brug af digi
tale medier. I mere end 8 år har han rejst
rundt til danske skoler og undervist elever,
lærere og forældre i netetik og digital dan
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nelse, og han er i daglig dialog med skoler
fra hele landet, der søger råd og vejled
ning om, hvordan de får skabt en god kul
tur omkring brugen af de sociale medier.
Det er også anledningen til, at Jonas Ravn
i dag besøger skolen i Aarhus. Skolens
lærere oplever en række udfordringer ved
at ruste eleverne til at føre en ansvarlig
netadfærd, og Jonas Ravn er hyret til at
give nogle digitalpædagogiske indspark.
Nye medier skaber en ny virkelighed
De sociale medier spiller en større og
større rolle for børn og unge – både i og
uden for skolen. Derfor nytter det ifølge
Jonas Ravn ikke at have en filosofi om,
at undervisningen skal foregå på samme
måde som for 10-15 år siden. Man er nødt
til at acceptere, at virkeligheden er en
anden.
”Nogle skoler mener, at vi skal tilbage
til en undervisning, hvor man bandly
ser enhver form for tekniske medier: ’Vi
samler telefoner ind, og I må ikke bruge
tekniske noteapparater, for nu skal vi være
nærværende’. Men det gør eleverne oprør
imod, for det er det samme som at bede
dem om at skære armen af og lægge den
uden for døren. Eleverne skelner ikke mel
lem online og offline længere. Som lærer
skal man derfor have forståelse for, at det
at ’være digital’ er en del af det at være
ung i dag, og at det ikke bare er noget,
børn og unge kan ’cutte’ af,” forklarer
Jonas Ravn.

Men selv om eleverne i dag er født med en
smartphone i hånden, er de ikke nødven
digvis bevidste om de moralske overve
jelser, man bør gøre sig, når man bruger
sociale medier. At navigere i den digitale
virkelighed kræver digital dannelse – det
får vi gang på gang bekræftet af medi
erne, der jævnligt konfronterer os med
sager som fx ’Viborg-mappen’. Sager, der
viser, hvor galt det kan gå, hvis de unge
ikke er reflekterede over, hvordan de bru
ger, og hvornår de misbruger de sociale
medier. Derudover skal flere og flere fol
keskoler forholde sig til digital mobning,
nøgenbilleder, uhensigtsmæssig selv
fremstilling på de sociale medier og andre
problematikker, som klart understreger, at
der er et behov for, at man indfører medie
etik i skoleskemaet.
”I flere år har der været fokus på trivsel i
skolerne, og at man ikke skal skubbe til
hinanden ude i skolegården. Men man skal
heller ikke skubbe til hinanden digitalt.
Børnene skal være bevidste om, at bare
fordi samværet på de sociale medier fore
går virtuelt, så er det de samme reaktio
ner, man møder. Når man ikke kan se den
anden persons reaktion, mærker man ikke,
om det gør ondt på den anden, når man
siger noget. Men bare fordi man ikke kan
se hinanden, betyder det jo ikke, at man
kan skrive hvad som helst – det rammer jo
stadig den, der sidder i den anden ende,”
lyder det fra Jonas Ravn.
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Lærerne skal snakke digital dannelse
med eleverne
Det har længe været skolernes opgave
at tale digital dannelse med eleverne. Og
fra sommeren 2015 bliver denne opgave
yderligere skærpet som en konsekvens
af folkeskolereformen. De nye Fælles Mål
træder i kraft og strammer kravene til ele
vernes digitale kompetencer – og dermed
også kravene til lærerne, der skal ruste
eleverne til den digitale tidsalder. Derfor
er der et stigende behov for, at man som
lærer bliver klædt på til at snakke digital
trivsel og netetik med eleverne.
Livsduelighed og dannelse generelt
”Skolen har altid haft et dannelsesan
svar, og det fortsætter jo også, selvom
dagligdagen mere og mere foregår på de
sociale medier. Jeg oplever, at der er en
usikkerhed forbundet med at tale sociale
medier hos de lærere, der føler, at eleverne
ved mere om emnet, end de selv gør. Men
man skal ikke være bange for at snakke
digital dannelse med eleverne, bare fordi
man ikke selv har en Facebook-profil eller
ved, hvad Snapchat er. For det er ikke det,
det hele handler om. Det handler jo om
livsduelighed og dannelse generelt, og
der har de voksne bare en større viden.
Eleverne er digitalt indfødte på den måde,
at de hurtigt kan sætte sig ind i sociale
medier, men det betyder ikke, at de har
styr på etikken og moralen. Derfor har de
brug for at få en forståelse for samværet
på de sociale medier, og det er jo den del,
lærerne kan give dem,” forklarer Jonas
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Ravn og fortsætter: ”Den største udfor
dring for lærerne er at forstå, hvordan
unge bruger sociale netværk, for det
kræver, at man sætter sig ind i samværs
formerne og får lidt viden om de sociale
medier – men det kan man jo få af ele
verne.”
Eleverne har brug for voksne rollemodel
ler, der viser dem vejen og lærer dem at
tænke over, hvordan de bruger de sociale
medier. Derfor er det vigtigt, at lærerne
bliver klædt på til at snakke med eleverne
og få skabt en sund netkultur – det er det,
Jonas Ravn lægger kimen til, når han er
ude på skolerne.
Refleksion, diskussion og konkrete
eksempler
Tilbage i Aarhus har Jonas Ravn bedt
eleverne i 7. A om at skubbe borde og
stole ud mod væggene. På gulvet har han
placeret fire store, nummererede plastic
firkanter, som til sammen danner en
værdilinje. Værdilinjen er fundamentet i en
af de holdningsøvelser, Jonas Ravn laver
med eleverne. Eleverne står og kigger på
tallene.
”På en skala fra 1 til 4,” siger Jonas Ravn,
”hvor enige er I så i udsagnet: ’Jeg kan
se ud, fuldstændig som jeg har lyst til på
mit profilbillede på Facebook?” Eleverne
fordeler sig på tallene, og Jonas Ravn
begynder at spørge dem ind til, hvorfor de
har valgt at stå på det tal, de gør.
”Formålet med holdningsøvelserne er
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at skabe diskussion og refleksion hos
eleverne og få dem til at tænke over de
moralske dilemmaer og konsekvenser, der
er ved at bruge sociale medier. Jeg tror
meget på, det handler om at aktivere en
klassekultur og få skabt en forståelse af,
’at det ikke er alle, der nødvendig synes
det samme som mig’. Eleverne skal være
bevidste om, at vores grænser er forskel
lige, og de skal lære at være opmærk
somme på, hvornår de overskrider deres
egne og andres grænser – det er helt
fundamentalt for, at de lærer at omgås
hinanden på de sociale medier og kan føre
en etisk forsvarlig netadfærd. Som lærer
skaber man den bevidsthed ved at tage
fat i hele klassen og høre, hvad de synes,
og lade de ressourcestærke elever sige ’de
rigtige ting’.”
Når Jonas Ravn er ude på skolerne, disku
terer han alt fra sprogbrug, billede- og
videoetik til, hvordan de unge fremstiller
sig selv på de sociale medier. Han tager
udgangspunkt i de unges virkelighed, og
hvilke medier de bruger, og han bruger
konkrete eksempler, de kan forholde sig
til.
”Det er altid en god ide at bruge sociale
medier, så man kan snakke ud fra kon
krete eksempler. Derudover er det godt at
lade de unge dykke ned i deres egne pro
filer, så de kan forholde sig til noget, som
de specifikt kan se i deres eget feed – det
får de mere ud af. Man kan fx kigge på de
forskellige medier og lave sproglige ana

lyser af det, eleverne skriver, og man kan
snakke om, hvornår tingene kører af spo
ret: ’Når du fx skriver sådan her i den her
kommentartråd, så synes jeg, det kører
af sporet her’. Når man skal tale digital
dannelse, kommer man derudover langt
med Skype og Facebook og billedmedier
som fx Twitter i stedet for at stå oppe ved
tavlen,” forklarer Jonas Ravn.
Den digitale dannelse bør starte tidligt
Åbenhed og tillid er nøgleord, når man
arbejder med digital dannelse. Det hand
ler om at få skabt en kultur, hvor det er
naturligt for børnene at komme til de
voksne, hvis de oplever konflikter. Og jo
tidligere man får etableret den kultur jo
bedre. Derfor kan man roligt begynde at
snakke digital dannelse med eleverne i de
små klasser, inden de selv kommer på de
sociale medier.
”Det giver mening i 3. klasse, hvor flere
elever har haft en telefon i et stykke tid,
og de har en skriftlighed, der gør, at de
kan begynde at sende sms’er og kommen
tarer til hinanden. Når børnene er så små,
er det ikke lovligt at være på de sociale
medier, men de spiller en masse net
værksspil, og de fleste har fået en mobil
telefon, så her kan man sagtens snakke
om digital mobning, og hvad der kan opstå
af misforståelser ved ansigtsløs kommu
nikation,” understreger Jonas Ravn.
Tilbage i 7. A er Jonas Ravn færdig med at
samle op på de pointer, eleverne er nået
frem til i dagens diskussion. ”Tak for i dag.

41

VIA University College

I har været rigtig søde at være sammen
med,” afslutter han. Efter timen er der
som regel et efterspil, hvor en håndfuld
af eleverne kommer op til ham og stiller
spørgsmål, som de ikke har villet stille i
plenum – og det er også tilfældet i dag.
”Det er et godt tegn, for det betyder jo, at

jeg har skabt en form for refleksion hos
eleverne, og det er jo hele formålet med
mine elevoplæg,” siger Jonas Ravn,
”Man skal ikke være bange for de sociale
medier. Det er et meget fornuftigt og
positivt redskab – man skal bare forstå at
bruge dem ordentligt.”

Center for Digital Pædagogik er en selvejende ikke-kommerciel institution, der siden
2004 har arbejdet med digital pædagogik (digital trivsel, dannelse og identitet), bru
gen af digitale medier og kommunikation og digital rådgivning inden for børne- og
ungeområdet. Centret driver de digitale ungerådgivninger, Cyberhus.dk og Netstof.dk,
hvor børn og unge anonymt kan søge hjælp og rådgivning. Cyberhus er årligt i dialog
med ca. 60.000 børn og unge i Danmark.
Center for Digital Pædagogik
Skanderborgvej 156, 8260 Viby J.
T: 86 370 400
www.cfdp.dk

Simone, Freja og Caroline fra Malling Skole kontrollerer Facebook
(Foto: Center for Digital Pædagogik)
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For nylig skabte skolen igen overskrifter.
”Millioner spildes på it i skolen” stod der (Politiken den 10. februar
2015 og Information den 9. februar 2015). Overskrifterne stammer
fra et stort forskningsprojekt, Technucation-projektet, som viser, at
pengene på trods af massive investeringer i skolernes digitalisering i
vidt omfang er spildt.
Det skyldes, at man på skolerne ikke har taget de grundlæggende
faglige diskussioner, men blot indkøbt teknologierne (Mainz, 2015).
Mange steder er det op til den enkelte lærer at sætte digitale skibe
i søen. Og lige lidt hjælper det, at læreren er relativt nyuddannet og
selv bruger digitale medier i fritiden.
For det er ikke nok at vide, hvordan teknologien virker; læreren skal
vide, hvordan teknologien kan bruges didaktisk og skal kunne tage
kritisk stilling til teknologiernes læringsmæssige potentiale (Frank,
2015). Problemstillingen er ikke ny og drøftes blandt andet med fokus
på digital dannelse i Nyboe (2009/2014).
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I denne artikel sætter vi fokus på digi
taliseringen af skolen. Med reference til
vores bog Sociale medier i skole og fritid
(Akademisk forlag, 2015) kigger vi på ram
merne for at arbejde med sociale medier
i skolen. Vores afsæt er, at sociale medier
har et pædagogisk potentiale med hensyn
til socialitet, netværk, samarbejde, pro
duktion, publicering og globalisering, og
de kan dermed effektivt skabe afsæt for
nyere pædagogiske strømninger (Søren
sen & Levinsen, 2014). Konkret under
støtter brugen af sociale medier i skolen
Fælles Mål, Faghæfte 48 og temaet om
kommunikation, videndeling og samar
bejde (Undervisningsministeriet 2010),
men også dialogen mellem skole og hjem,
som de senere år er blevet digitaliseret
ved anvendelse af forældre- og elevintra.
Hvad er sociale medier?
Et socialt medie er ikke alene et kom
munikationsmiddel, men et middel til

En skoledebat om nye
regler for klassedannelse
kørte af sporet, fordi
man ikke havde været
opmærksom på emnets
følsomme karakter.
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samvær og selskabelighed. Man kan
forholde sig aktivt og socialt på meget
forskellige måder, og vi taler derfor om
sociale medier af 1., 2. og 3. grad (Nyboe
& Grønning, 2015). Sociale medier af 1.
grad er ikke særligt sociale i den forstand,
at der godt nok formidles et indhold,
men indholdet skaber ikke interaktion.
En skoleleders notits på forældreintra
repræsenterer en social manifestation
eller kendsgerning, for den inviterer ikke
til interaktion. Anderledes forholder det
sig, hvis skolelederen sender en besked
til skolens forældre via beskedfunktionen,
som repræsenterer massekommunika
tion, men rummer muligheden for at svare
tilbage. Der er dermed tale om interaktion
og om et socialt medie af 2. grad. Fælles
skabet anes i horisonten, men dyrkes ikke
som sådan. Det gør det til gengæld, når
vi taler om sociale medier af 3. grad, hvor
der er høj interaktion inden for rammerne
af et fællesskab. Brugerne udgør fælles
skabet, som realiseres via kommunikation
og deltagelse.
Brugen bestemmer graden
Vores pointe er, at alle medier i princippet
er sociale, fordi kommunikation grund
læggende er en social aktivitet, men
brugen bestemmer, om der er tale om et
socialt medie af 1., 2. eller 3. grad. Vores
forståelse af sociale medier er dermed
bredere end den almenpopulære. I både
den videnskabelige og offentlige dialog
er det typisk kun nyere, digitale medier,
der rubriceres som sociale medier, for
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eksempel Facebook, Twitter, Instagram og
Snapchat. Vi anerkender, at disse medier
har teknologiske egenskaber, som er
særligt velegnede for skabelse af samvær
og fællesskaber, men disse medier bruges
også i vidt omfang til massekommunika
tion uden spor af samvær og fællesskab.
For eksempel når fans kommunikerer med
deres idoler via Facebook eller Twitter, er
der ofte tale om, at de følger og liker dem,
ikke at de har et samvær eller en dialog
med dem.
Sociale medier kan med andre ord ram
mesætte meget forskellige måder at være
sociale på.
Vi taler i den sammenhæng om medie
socialitet, når et medie understøt
ter menneskers sociale aktiviteter og
samværsformer. Hvad betyder dette for
inddragelsen af sociale medier i skolen?
For det første kan ovenstående betragt
ning potentielt give anledning til en mere
inkluderende tilgang til sociale medier.
Flere medier end Facebook og Instagram
kan fungere som redskaber til samvær og
fællesskab. For det andet kan sondringen
mellem teknologi og brug eliminere fejl
slutningen, at sociale medier per auto
matik udløser samvær og fællesskab. Der
er tale om humant-teknologisk samspil,
dvs. inddrages et socialt medie i under
visningen, vil den læringsmæssige succes
være betinget af dels mediets teknologi
ske egenskaber, dels den humane faktor
i form af blandt andet såvel lærerens

Alle medier er i
princippet sociale,
fordi kommunikation
grundlæggende er en
social aktivitet.

kommunikation og de planlagte aktiviteter
som elevernes forudsætninger og lærings
parathed.
Læste, men skrev ikke
Ethvert medie har bestemte egenskaber,
som mennesker kan udnytte afhængigt af
behov og formål, men også per intuition
og i sammenhæng med, hvad de tidligere
har lært. I et amerikansk studie af Twitter
fandt forskerne, at de unge godt kunne
lide at læse tweets, men eleverne fandt
det ikke naturligt selv at tweete eller svare
på de læste indlæg (Lin, Hoffman & Boren
gasser, 2013). Succesen ved at bruge et
socialt medie er således ofte betinget
af, at der foregår en form for aflæring, så
eleverne ikke nødvendigvis bruger mediet,
som de plejer (Nyboe, 2014). Og Grønning
(Grønning, 2013; Nyboe & Grønning, 2015)
fandt i sit studie af Skoleintra, at en sko
ledebat om nye regler for klassedannelse
kørte af sporet på grund af en mindre
gruppe meget vrede forældre, fordi man
ikke havde været opmærksom på emnets
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Kommunikationen
mellem skole og hjem
skal foregå digitalt frem
for via sedler i elevernes
skoletasker.

følsomme karakter. Den digitale dialog har
således svære betingelser, eftersom ikke
alle debattører lytter til hinanden. Begge
eksempler peger på, at brugen af sociale
medier i undervisning og i kommunikation
med hjemmene kræver tilrettelæggelse.
Denne tilrettelæggelse skal gerne hvile
på skolens generelle digitale strategier og
værdisæt.
Digitale strategier på skolen
Vellykket digitalisering indebærer den
enkeltes skoles stillingtagen til, hvordan
digitale medier anvendes til kommunika
tion og undervisning. Der er de senere år
stillet politisk krav til, at kommunikatio
nen mellem skole og hjem foregår digitalt
frem for via sedler i elevernes skoleta
sker. Dette krav nødvendiggør, at skolen
skaber en digital strategi inden for hvilken,
skolens ledelse og medarbejdere, elever
og forældre kan navigere. Hvem skriver
ud om hvad? Hvilke emner drøftes hvor?
Hvor lang tid går der, før man får svar

47

på en henvendelse? Hvordan taler man
sammen? Og hvilke værdier lægges der
vægt på i kommunikationen? Samtidig
er det vigtigt at få klarlagt, hvordan man
som medarbejder håndterer elevprodukti
oner og klassebilleder såvel som person
oplysninger med henblik på at beskytte
elevernes og hjemmenes privatliv. Og så
er det vigtigt, at skolen udvikler retnings
linjer angående digitale venskaber mellem
lærere og elever, en for mange lærere
vanskelig problematik, fordi den er behæf
tet med ambivalens. For et venskab på
eksempelvis Facebook tilgodeser ideen
om at møde eleven der, hvor hun eller
han er, men overskrider lærerens profes
sionelle distance. Der er fordele ved at
være venner med eleverne, for eksempel
i forhold til lektier, men samtidig risiko
for at krænke elevens ret til ikke at være
ven med sin lærer. Det er vigtigt, at den
enkelte skole tager stilling, så det ikke er
op til den enkelte lærer at tage stilling til
denne ret vanskelige problemstilling.
Når der skabes en digital strategi, er det
vigtigt, at skolen overvejer såvel værdier
og etiske spørgsmål som praktiske forhold
og i det hele taget både den almindelige
og den problematiske kommunikations
adfærd (Nyboe & Grønning, 2015). Nogle
strategier handler næsten udelukkende
om den problematiske kommunikations
adfærd, herunder især mobning og forspil
der at sætte rammen for den opbyggelige
brug af sociale medier til kommunikation
og læring. En helhedsorienteret digital
strategi reducerer de åbne spørgsmål og
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skaber et stillads for den enkeltes lærers
arbejde.
Didaktiske design
Sociale mediers potentiale i forhold til
læring og kommunikation skal indfries ved
hjælp af didaktiske design. Et didaktisk
design indbefatter læringsmål og valg,
hvad angår udtryksformer, ressourcer
og medier og øvrige betingelser for ska
belsen af læreprocesser, for eksempel
kontekst og relationer (Nyboe & Grøn
ning, 2015). Vores fokus er på hver
dagens sociale medier frem for på digitale
læremidler, som et forlag har designet og
udgivet. Hverdagens sociale medier har et
stort undervisningspotentiale, fordi de for
det første understøtter elevernes udvik
ling af kompetencer med hensyn til blandt
andet samarbejde og networking.
For det andet findes sociale medier ofte
som applikationer og gratis software, som
nemt kan trækkes ind og anvendes på
almindeligt brugerniveau (Garde-Tscher
tok, 2013). Det giver læreren en design
mæssig fleksibilitet, når undervisningen
skal tilrettelægges.
Tre vidensfelter involveres
Brugen af sociale medier i undervisnin
gen forudsætter imidlertid mod og evne
til at forholde sig til relationen mellem
teknologi, indhold og pædagogik på ny
(Stevenson & Hedberg, 2011). Det kan
være vanskeligt af flere grunde. Tiden
er ofte presset og stærke fagdidaktiske
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Det er vigtigt, at skolen
udvikler retningslinjer
angående digitale
venskaber mellem
lærere og elever.

traditioner kan lægge låg på innovationen.
Men faglig og pædagogisk innovation er
en nødvendighed for at digitaliseringen
af skolen for alvor kan realiseres. Til det
formål at innovere og integrere sociale
medier i undervisningen har vi udviklet
en model, som er vores fortolkning af den
amerikanske TPACK-model (Technological Pedagogical And Content Knowledge)
(Mishra & Koehler, 2006). Vi kalder den
for SIP-modellen (Sociale medier, Indhold
og Pædagogik) og ideen med den er at
synliggøre, hvilke vidensfelter, der skal
aktiveres i arbejdet med konkrete didak
tiske design.
Hvad angår dimensionen sociale medier,
så er det nødvendigt at læreren har basale
mediekompetencer. Læreren skal ikke
være ekspert, men integrationen af et
socialt medie indebærer, at læreren kan se
mulighederne, men også kan forholde sig
til henholdsvis de situationelle og medie
mæssige faktorer (Herring, 2007), der har
betydning for, hvordan eleverne arbejder
med et givent indhold.
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kommunikationen foregå igennem?) og
anonymitet (skal kommunikationen være
anonym eller ikke-anonym?).

Sociale
medier

Indhold

Pædagogik

SIP-modellen i forenklet udgave.
Kilde: Nyboe & Grønning, 2015: 70

De situationelle faktorer er eksempelvis:
formål (hvad skal mediet bruges til?) og
normer (hvilke etiske retningslinjer skal
der være for kommunikationen?).
De mediemæssige faktorer er eksem
pelvis: modalitet (hvilke modaliteter skal

Lærebogssystemer og
interaktive læremidler
har været og er fortsat
centrale for megen
undervisning.

Viden kan opnås på forskellig vis, for
eksempel ved at prøve sig frem eller ved
at kigge en kollega eller teenageren over
skulderen.
Med hensyn til indhold skal læreren have
den fagfaglige viden om det indhold,
som eleverne skal undervises i, viden om
forklaringsrammer og kildekritik. Dertil
kommer den faglige viden om elevernes
personlige og sociale kompetencer. Der
skal sættes retning og mål, for at noget
skal læres. Samtidig kan de socialt medie
understøttede processer også føre til nye
fagdidaktiske forståelser, fordi elevernes
videnskonstruktion naturligt integreres
med den faglige viden (Sørensen & Levin
sen, 2014:11). Derved bevæger eleverne sig
ind på det område, der tidligere var for
beholdt læreren – området for videnskon
struktion, -formidling og didaktisk design.
Sidst, men ikke mindst, har læreren det
pædagogiske ansvar og skal via sin pæda
gogiske viden sikre elevernes udvikling
og læring. De eksternt didaktiserede
ressourcer (fx lærebogssystemer og
interaktive læremidler) har været og er
fortsat centrale for megen undervisning.
De er for læreren nemme at tage i brug og
er forholdsvist driftssikre i forhold til at
sikre den nødvendige faglige progression
og at læreren lever op til fagets mål og
krav (Christiansen & Gynther, 2010). Men
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Sociale medier er
ikke længere blot
fritidsmedier, men
i dag en del af skolens
fælles mål.

de har også en væsentlig begrænsning;
eleverne bevæger sig inden for rammerne
af et system og derved er selvstændig
navigation og videnskonstruktion mere
begrænset. Læremidlerne ruster dermed
ikke på samme vis, som hverdagsmedi
erne kan, eleverne til kvalificeret at kunne
begå sig som borgere i et digitaliseret
samfund (Nyboe & Grønning, 2015).
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Konklusion
Sociale medier er ikke længere blot fri
tidsmedier, men i dag en del af skolens
fælles mål. Som vi ser det, er det vigtigt,
at den enkelte skole drøfter, dels hvorle
des sociale medier med fordel kan indgå i
undervisningen, dels hvorledes de digitale
platforme anvendes i kommunikationen
mellem skole og hjem. Der er mange ind
holdsmæssige, pædagogiske, didaktiske,
juridiske og etiske spørgsmål forbundet
med brugen af sociale medier i skolen.
De skal diskuteres og der skal udarbejdes
konkrete strategier for brugen af sociale
medier i skolen. Skoler er forskellige og
har forskellige værdigrundlag, og hver
skole må finde sit eget ståsted i forhold til
brugen af sociale medier. Som vi skriver i
artiklens overskrift, hører sociale medier
hjemme i skolen. Det gør de, fordi skolen
skal spejle samfundet som helhed. De
hører hjemme i skolen, men skal bruges
med afsæt i lærerenes faglighed og sko
lens holdninger og værdier.

VIA University College
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Af Thomas Pedersen Friis

Thomas Pedersen Friis er konstitueret viceskoleleder på Engstrandskolen
i Hvidovre kommune. Twitter: @pedersenfriis

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest…
Vi har hørt om det, vi kender en lille smule til det, vi er måske endda
faste brugere af nogle af de sociale medier. Børnene er i hvert fald
og måske endda også vores forældre, samarbejdspartnere, lærere og
pædagoger.
Men hvordan kan de #socialemedier bidrage til både skolelederens
strategiske fokus på skolens udvikling og sin egen professionelle
udvikling?
Debatten om de sociale medier i skolen blusser fra tid til anden op i
pressen. Holdninger er mange, og tit opleves tilgangen egentlig lidt
negativ.
Det forstyrrer eleverne, de lever i en parallelverden, det fjerner fokus
fra undervisningen, det er en mobbefacilitator…
Vender vi dog blikket væk fra den diskussion, og i stedet retter fokus
på hvordan man strategisk kan bruge det som skole, samt som et
middel til at udvikle sig professionelt som skoleleder, så opstår der
nogle interessante perspektiver.
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De sociale medier er kommet for at blive.
Tendensen er vel egentlig også, at flere og
flere af os giver os i kast med at udforske
det.
Jeg er konstitueret viceskoleleder på en
folkeskole i Hvidovre kommune. Gennem
de seneste år har jeg testet de mulighe
der, sociale medier giver skolen i måden at
kommunikere på. Som skole forventer vi,
at alle vores brugere og andre interessen
ter selv aktivt går på skolens hjemmeside
eller ForældreIntra og søger efter nyheder.
Det er bare ikke altid det, som sker. I vores
informationssamfund har vi nok en øget
forventning om, at nyhederne kommer til
os. Det er den udvikling, en anderledes
kommunikationsstrategi kan foregribe.
Vi er alle mere mobile, og et tungt og
uigennemskuelig intrasystem - som det vi
kender - er både bremsende og eksklude
rende.
Så hvordan kan vi som skoleledere tænke
alt dette ind i vores strategiske arbejde på
skolen?

Vi får mulighed for at
fortælle om alle de
positive historier, vi
på skolen oplever hver
eneste dag.

Følger nr. 100 på Facebook
Sociale medier som strategisk redskab
Mange af de fundamentale elementer
omkring at drive en god skole er og bliver
ved med at være de samme. Kvaliteterne
og engagementet hos det pædagogiske
personale er uomtvisteligt. En anden
væsentlig ting er kommunikationen til
vores brugere og alle andre interessenter.
Hvis man vil arbejde med udviklingen af
dette, mener jeg, at de sociale medier kan
give helt nye og spændende muligheder.
Det handler om andet og mere end ”sel
fies” - web 2.0 og den digitale verden kan
åbne døre for os.
Før vi som skole kaster os ud i det, må vi
dog gøre os nogenlunde klart, hvad man
kan bruge et socialt medie til. Herunder,
hvad vi kan lære af de virksomheder, orga
nisationer og brands, som omfavner dem,
og bruger dem aktivt i deres strategi.
Det unikke er, at det øger vores mulighed
for at invitere flere med indenfor i alle de
positive historier, vi på skolen oplever hver
eneste dag. Vi kan ”pushe” nyhederne til
alle, der har lyst til at læse med.
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Som skole vil vi selvfølgelig gerne
fortælle alle de gode historier
Vi gør det allerbedst gennem billeder og
korte tekstbeskeder, og her er de sociale
medier et godt sted at kommunikere.
Det er bevidst PR af skolen, og vi vil gerne
have det ud til alle i nabolaget, kommu
nen, landet - ja, kort sagt hele verden.
Ganske nemt kan vi visuelt fortælle rigtig
meget om hverdagen - måske kan man
faktisk mærke stemningen og livet på
skolen. Det bringer os sammen, og måske
tiltrækker det flere børn til skolen. Måske
tiltrækker det endda også gode poten
tielle medarbejdere, som passer perfekt
ind i profilen.
En artikel om børnenes trivsel på
Facebook
opmærksomhed på de alsidige personlige
udvikling gennem billeder af elever, der
lærer om takt og tone i madkundskab.

Skolen ta’r skraldet

Se lige mig…
Vi fortæller historier om miljøansvarlig
hed gennem billeder af børn, der samler
skrald i nærmiljøet. Vi fortæller historier
om vores globale bevidsthed og fokus
på demokrati gennem billeder af udsko
lingselever, der møder pakistanske ung
domsparlamentarikere. Vi beskriver vores

De sociale medier giver mulighed for
umiddelbar feedback. Når vi lægger en lille
film eller en række billeder ud, så er der
hurtigt respons fra følgerne - ”...wauv hvor
spændende”, ”...det ser sjov ud”, ”...det er
flot”, eller bare et simpelt ”like”.
Vi deler de gode oplevelser, og vi stimule
rer fællesskabet for alle der vil have eller
har et tilhørsforhold til skolen. Vi vil være
historiefortællerne om vores skole – ikke
andre.
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Når vi laver opdateringer,
skal det kunne Fortælle,
Engagere og Entertaine.

På vores profiler har vi også mulighed for
at dele alle de andres historier.
Det kan være et tip til forældre om gode
guidelines til ungernes brug af iPad’en,
eller begivenheder vi gerne vil støtte op
om. Vi kan enkelt skabe fokus på det, og
også det er med til at danne et billede af,
hvem vi på Engstrand er.
I vores opsætning af vinduerne udadtil
skal skolens profiler på de sociale medier
derfor være de mere levende, dynamiske
og udadvendte sider. Skolens hjemmeside
bliver derfor det mere statiske og infor
mationstunge sted. Det er stedet, hvor du
søger efter flere informationer, hvis du er
blevet nysgerrig og vil vide mere. Det skal
være to forskellige flader, hvor de forskel
lige funktioner komplimenterer hinanden
til at give et samlet billede.
”Learning by doing” giver formlen FEE
Vi har efterhånden gjort os en del erfarin
ger med, hvad der virker og ikke virker.
Erfaringerne har givet os en formel eller
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rettesnor, som også er del af vores princip
omkring videregivelse af billeder på inter
nettet.
Når vi laver opdateringer, skal det kunne
Fortælle, Engagere og Entertaine - FEE.
Det dur eksempelvis ikke med et hav af
billeder fra første skoledag. Det skaber
forvirring og ligegyldighed. Der er ingen
– måske udover dem som tilfældigvis
var der - som gider scrolle alle billederne
igennem.
Det skal være hurtigere, og så må man
være dygtig til at vælge netop det billede,
som indkapsler dagen – det billede som
opfylder FEE-kriteriet.
En hjælp i dette er den inkluderende tekst.
En knivskarp og fængende overskrift kan
også fortælle meget.
I takt med at brugen af sociale medier
udbredes i klasseværelset, vil det også
være oplagt at arbejde med mere udvi
dede principper for social medie-etik.
Det bliver aktuelt, når lærerne på skolen
eksempelvis mere konsekvent inddrager
det i undervisningen.
Sociale medier i klasseværelset er i denne
forbindelse ikke, når elever giver en status
på, hvor kedelig historietimen er, men der,
hvor der er spørgesessioner på Twitter
med et bestemt hashtag, arbejdes med
blog-skrivning eller dyrkes et udvidet flip
ped classroom med videoer på YouTube.
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Et kommunalt kvantespring på de
sociale medier
Rigtig mange kommuner er efterhån
den også begyndt at engagere sig på de
sociale medier. Mest udtalt er det gennem
profiler på Facebook, hvor borgerdialogen
tages til et helt nyt niveau.
Det er en anden opgave for PR-afdelin
gen, men udbyttet må være stort, hvis
man evner at omfavne kommunikationen.
Det har mulighed for at engagere flere
og andre end dem, kommunalpolitikere
og embedsmænd normalt møder. ”The
Big Picture” må alt andet lige blive mere
nuanceret.
I et forsøg på at arbejde mere strategisk
med alle de gode historier som dagligt
sker i Hvidovre kommune, har Børne- og
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Velfærdsforvaltningen forsøgt at omfavne
de muligheder sociale medier giver de
små enheder i organisationen og skalere
dem op i en samlet kommunal kontekst.
Initiativet #fortællefabrikken blev skudt
i gang på Instagram i efteråret 2014 med
en opfordring til alle om at dele de posi
tive oplevelser, som finder sted rundt om
i kommunen. Et fantastisk initiativ, som
dog desværre har lidt svære levebetingel
ser. Men der er virkelig perspektiver i det.
De sædvanlige udfordringer
Man vil gerne have fortalt alle de gode
historier – men hvad indeholder sådan
en, og hvordan portrætterer man det på
eksempelvis Instagram?
Det er selvsagt meget subjektivt, hvad
en god historie er, og opfordres alle til
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bare at dele gennem hashtagget, så bliver
resultaterne af meget svingende kvalitet.
Især – er min opfattelse – rent indholds
mæssigt. Det har jo også sin charme, og
med tiden bliver de historie-opdaterende
medarbejdere vel også inspireret og
yderligere kvalificeret af at kigge på sine
med-historie-delere.
Efter at have fulgt tråden et stykke tid, så
er det tydeligt, at opdateringerne tit kom
mer fra de samme personer eller instituti
oner. Det er præcis det samme problem, vi
har på Engstrandskolen. Det bliver båret
af få personer, og det kan være en sej pro
ces at få engageret flere.
Som sådan er der ikke de store udfor
dringer i at dele administratorfunktionen.
På flere sociale medier – eksempelvis
Twitter og Instagram - handler det om
at dele brugernavn og kode, og så ellers
bare gå i gang. På Facebook opleves det
lidt anderledes, da man er nødt til at være
forbundet, hvis man skal have adgang til
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Initiativet #fortællefabrikken blev skudt
i gang på Instagram i
efteråret 2014.

at administrere. Det udfordrer nogle, hvis
der er en leder-medarbejder grænse, man
ikke ønsker at træde over.
En mulighed der dog altid er åben, hvilket
også er den tilgang #fortællefabrikken er
bygget op omkring, er den, at man fra sin
egen private profil kan opdatere.
Det udfordrer dog rigtig mange. Det er
tydeligt, at mange gerne vil trække en
klar grænse mellem arbejdsliv og privat
liv. Andre igen er fuldstændig ligeglade.
Dilemmaet handler om hvorvidt man tør
eller ønsker at give sig tilkende på arbejds
relaterede områder som privatperson.
At tage dansefatning på ny udfordrende
partner
En anden ting, jeg ofte hører som argu
ment for ikke at kaste sig ud i brugen af
sociale medier, er frygten for, hvad folk
henvender sig med. Hvad nu hvis det er
kritisk eller ubehageligt?

Engstrandskolen på Instagram

Ja, hvis det er fuldstændig usagligt og helt
utilstedeligt, så kan man vel slette indlæg
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get! Ellers er det jo netop meningen med
mediet, at man skal interagere og kom
munikere med sine brugere og pårørende.
Hvis der er noget som kræver en ekstra
indsats, så er det vel også påkrævet, at du
som leder eller en del af skolens personale
tager dig af det. Det er jo også at fortælle
en historie – også selv om det kan ende
i et møde på skolens kontor for at rede
trådene ud.

i eksempelvis Sverige, Storbritannien og
USA.

I bund og grund må man tage det til sig
og bruge det konstruktivt i forhold til det
videre arbejde med skolens udvikling. Vi
er vant til at tage os af udfordringer og kri
tik, nu må vi så forholde os til, at det kan
komme ad andre kanaler. Det stiller krav
til os om også at kunne svare/håndtere
det på en anden måde.

Engstrandskolen på Twitter

Hvis man virkelig vil arbejde strategisk
med de sociale medier som den positive
historiefortæller, så er man også nødt til
at tage dansefatning med de udfordringer,
som der helt givetvis opstår.
National benchmarking
Der er umiddelbart svært at lave en gene
rel vurdering af, hvor udbredt skolernes
brug af sociale medier er. Flere og flere
opretter Facebook-profiler og kanaler på
eksempelvis YouTube. Det er dog stadig
sparsomt med aktiviteten på Twitter og
Instagram.
I forhold til udlandet er fornemmelsen, at
brugen af sociale medier er mere udbredt

Især i USA og Storbritannien er skolerne
særdeles aktive på Twitter og Facebook –
langt mere end i Danmark.
De er drevet af helt andre ting, og når man
studerer deres aktiviteter nærmere, så er
der ikke kun tale om historiefortællinger.
Det er et aktivt element i undervisningen
og som platform for kommunikation.
I disse lande har man ikke på samme
måde et intrasystem, som vi kender det i
Danmark. Derfor bærer deres brug af pro
filer på de sociale medier i nogle tilfælde
også præg af at være meddelelsescentral
– som vi eksempelvis er ved at lære det
kende gennem Politiets brug af Twitter.
Hey, skoleleder – har du tjek på dit PLN?
Kravene til dagens skoleledere er større
og markant anderledes end tidligere.
Hvad angår teknologi, så er der sket så
meget de seneste år, at det kan være
svært at følge med. Måske føles det sim
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pelthen lettere bare at ignorere det og
håbe det går nogenlunde alligevel!
Men hvis vores overordnede mål som sko
leledere er at forberede de dejlige unger til
den verden, de skal begå sig i fremadret
tet – en verden, der alt andet lige er mere
digital og fællesskabsorientereret - så er
vi simpelthen også nødt til at følge med
og fokusere på det.
Tid bliver ofte brugt som største argu
ment for ikke at kaste sig fuldt ud i brugen
af de sociale medier. Tid er penge – og det
er kostbart. Men hvis det handler om at
udvikle og forfine din ledelsespraksis, hvor
vi forbundet gennem de sociale medier
skaber mulighed for refleksion og deling
af redskaber, så har du som leder simpelt
hen ikke har råd til at lade være.
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Det er det, et Personal Learning Network
(PLN) kan. Det er et online vidensnet
værk, hvor du med ligesindede deler viden
omkring dine opgaver og udfordringer. Det
hæver refleksionsniveauet og lederska
bets praksis betragteligt.
Dit PLN er altid lige ved hånden, og du
kan bygge det op på præcis det eller de
sociale medier, som du foretrækker. Mest
udbredt er forskellige Facebook-grupper,
grupper på LinkedIn, samt forskellige per
soner og hashtags du følger på Twitter.
Frugter lige til at plukke
Der findes adskillige muligheder, som er
lige som er lige til at gå til.
Et eksempel er blogstafetten ”Skole
leder-Netværket”, hvor flere skoleledere
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Skoleledernetværket. Stafetblog på nettet

og enkelte konsulenter har meldt sig til
at skrive/blogge om ledelsestemaer, som
optager.

og udvikling i din praksis og på din skole
– et eksempel kan være omkring brug af
Google Education eller iPads i undervis
ningen.

Et meget konkret eksempel, hvor der var
en frugt lige til at plukke, var et indlæg
om observationer. Refleksionerne fra
pågældende sted blev delt sammen med
forskellige arbejdsdokumenter, det gav
næring til drøftelse og videre arbejde i
eget ledelsesteam, og endte ud i en god
praksis på egen skole. Fra best practice til
next practice.
Twitter er et andet godt eksempel på
et sted, som virkelig fungerer som en
stærk katalysator for videndeling. Under
hashtags som #slnchat, #skolechat,
#skolepæd, #visionfs har du mulighed
for at søge viden omkring din praksis.
Dertil kommer desuden et hav af andre
steder, hvor du kan lære nyt om eksem
pelvis mere specifikke digitale værktøjer
der også kan være med til at skabe fokus

Forklaring af de sociale medier
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er det da naturligvis ud fra det overord
nede mindset, at her er et værktøj, der kan
gøre en forskel og hjælpe med at følge
visionen til dørs. Deler jeg et blogind
læg om ”10 grundsætninger i forhold til
ledelse”, så har jeg tilkendegivet hvad jeg
vægter og vurderer som essentielt i ledel
sesgerningen.
Det giver en mulighed for at være tydelig
omkring god praksis og ståsted.

Tråden på SLNchat2
At være den transparente leder
Du kan skjule din adfærd og tilstedevæ
relse på de fleste sociale medier, men har
du lyst til det? Naturligvis skal du have ret
til et privatliv, men er du på, så er du med
statsgaranti også blevet snaget igennem
af både medarbejdere og sikkert også for
ældre og medarbejdere på forvaltningen.
Hvorfor ikke bare gribe muligheden for at
skabe transparenthed omkring dig, dine
ledelsesidealer og inspirationsområder?
I min optik giver det en unik mulighed for
at arbejde med aspektet rollemodel.
På Engstrandskolen er visionen
”Alle skal lykkes”
Når jeg så eksempelvis tweeter om de
unikke muligheder Google Drev giver, så

Hellige køer kalder på grillfest
Al forandring møder modstand. Det er
også tilfældet med brugen af de sociale
medier.
Det handler om at have troen på, at et
strategisk arbejde med et fast kodeks
med fokus på det personlige ansvar har en
positiv effekt. Restriktive og meningsløse
forbud skaber intet godt.
De sociale medier må inddrages som
aktivt værktøj både i skolens arbejde med
udbredelse af de gode historier, og som
redskab i den personlige professionelle
udvikling. Hvis skolelederen har for mange
hellige køer i sin tilgang og i organisati
onen som sådan, så er det måske på tide
med en ordentlig grillfest!
Happy tweeting derude og god fornøjelse
med dit PLN...
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Af Raffaele Brahe-Orlandi

Raffaele Brahe-Orlandi er lektor i VIA Lærer
uddannelsen i Århus

Søger man på Google med ordene ”social media in primary educa
tion” giver det 182.000.000 hits (d. 17. 02. 2015). Skimmer man de
første 20 hits, viser det sig, at der både ligger indhold produceret
af lærere, der deler erfaringer og ideer med andre, skoleledere, der
fortæller om deres visioner for integration af sociale medier i deres
skole og journalister og forskere, der på den ene eller anden måde går
i dybden med sociale mediers potentiale i skolen.
Der er altså noget, der tyder på, at skole
ledere, lærere, uddannelsesforskere og
journalister i verden er optaget af poten
tialet for at integrere sociale medier i
skolernes praksis, både i forhold til den
konkrete undervisning i fagene og i for
hold til skolens overordnede kommunika
tion med omverden.
Af en nylig udgivet rapport om danske ele
vers digitale kompetencer (Bundsgaard,
Petterson & Puck, 2014) fremgår det, at
det til gengæld kun er ca. 2 % af danske

lærere, der angiver, at de anvender sociale
medier som redskaber i deres undervis
ning i de fleste timer. 30 % siger, at de
anvender dem i nogle timer. Samtidig
anvender ca. 75 % af lærerne didaktise
rede forlagsproducerede digitale lære
midler i deres undervisning. Lærerne har
altså taget de digitale læremidler til sig,
men tøver med at anvende sociale medier
i undervisningen.
På Læreruddannelsen i Århus udbyder
vi et specialiseringsmodul med titlen
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Digitale sociale medier
er fyldt med tekst,
der er fremkommet i
samarbejde mellem flere
producenter.

”sociale medier i og uden for skolen”.
Modulet henvender sig til studerende,
der vil opnå kompetencer til at integrere
sociale medier i deres undervisning,
nærmere bestemt dansk- og samfunds
fagsundervisningen. Efter første gen
nemløb, hvor i alt 32 studerende valgte
modulet, har vi gjort os nogle erfaringer
med at udvikle ideer til, hvordan sociale
medier kan inddrages i undervisningen, så
de understøtter arbejdet med elevernes
faglige kompetencer. Det er disse ideer og
refleksioner over ideerne samt de sociale
mediers mere overordnede potentiale i
undervisningen, artiklen beskriver. For
målet med artiklen er at inspirere andre
til at tænke og udvikle undervisning, der
inddrager sociale medier.
Hvad er sociale medier?
Sociale medier er en meget bred paraply
betegnelse (Larsen 2012). De udgøres i
princippet af samtlige medier, der mulig
gør en form for interaktion mellem medie
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brugerne og/ eller mellem brugerne og
producenterne af medierne. Derved kan
en bog også defineres som socialt medie,
fordi læseren igennem egne forståelser
og tolkninger er i en form for interaktion
med bogens indhold. Spørgsmålet er altså
om medier ikke altid er sociale, og om det
giver mening at bruge betegnelsen?
Ser vi på online digitale sociale medier eller sociale medier 2.0 - bliver det tyde
ligt, at disse adskiller sig ved, at brugerne
ikke alene interagerer med en ellers fast
og uforanderlig tekst, men at de her kan
være med til at ændre/ forme selve tek
sten, så denne bliver til i samspillet mel
lem flere/ mange forskellige producenter.
Et blogindlæg kan eksempelvis kommen
teres af 25 andre, der måske er uenige
eller bidrager med andre vinkler på den
fremstillede sag. Sådan er digitale sociale
medier kendetegnet ved at være fyldt
med tekst, der er fremkommet i samar
bejde mellem flere producenter. Skyba
serede tekstbehandlingsprogrammer
som Google Drive er eksempler herpå.
Det giver altså mening at bruge beteg
nelsen online digitale sociale medier. Man
bør dog være opmærksom på, at online
digitale sociale medier tillader interak
tion i forskellig grad, og ikke alle digitale
medietekster er udtryk for kollaborativt
skabte tekster.
Det giver også mening at skelne mellem
online digitale sociale medier og sociale
netværkssider. Sociale netværkssider er
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online digitale platforme, hvor brugerne
igennem deres profiler indgår i forskellige
netværk (defineret som venskaber, fan-re
lationer, følgeskab eller professionelle
relationer), og hvor de kan kommunikere
og socialisere med hinanden på tværs af
tid og rum (Larsen 2012).
Undervisning i og med sociale medier
En begrebsmæssig skelnen, der har vist
sig at være produktiv, er at skelne mellem
undervisning i sociale medier og under
visning med sociale medier. Bruger man
sociale medier som genstand for under
visningen (undervisning i sociale medier),
så er det selve medierne som fænomener
og de tekster, der forekommer på sociale
medier, der er i fokus. Det kan eksempel
vis dreje sig om en undersøgelse af sprog
brugen på Facebook. Undervisning med
sociale medier refererer til sociale medier
som redskaber i undervisningen.
Sociale medier som redskaber - det vi
håber på
Når der arbejdes med sociale medier i
undervisningen er det gennemgående
ønske at aktivere eleverne i langt højere
grad end ved almindelig traditionel under
visning. Undervisningsdesigns med inspi
ration fra Flipped Learning (Hackmann
& Holmboe 2014) er populære lige nu, og
der skrives bøger og afholdes konferen
cer herom mange steder i landet. Flipped
Learning betyder forenklet sagt at vende
undervisningen på hovedet, så eleverne i
undervisningen ikke skal lytte til lære
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ren, der formidler stoffet, men primært
anvender viden og det faglige stofområde
aktivt igennem egne skabende aktiviteter.
I undervisningen på læreruddannelsen
lagde vi eksempelvis de fleste diskussio
ner - hvor stoffet diskuteres - ud på vores
Facebook-side, så en gennemgang af
stoffet ikke fyldte i timerne, der så blev
brugt til at anvende de studerendes viden
i aktiviteter, hvor de selv skulle omsætte
perspektiverne til ideer til deres egen
praksis som lærere.
Derudover er det, vi håber på, at eleverne i
højere grad arbejder sammen om forskel
lige vidensprodukter i forbindelse med
undervisningen. Vidensprodukter er alle
mulige former for multimodale tekster,
der udtrykker og demonstrerer elever
nes remedierede forståelse af et fagligt
område. Det kan eks. dreje sig om samar
bejde omkring blogskrivning, produktion
og præsentation af video, fælles udarbej
delse af en mundtlig præsentation i Prezi,
samarbejde omkring en billedanalyse på
www.thinglink.com eller samarbejde i et
Google-dokument.
Samlet set giver det mening at sige, at
vi har en forhåbning om, at undervisning
med sociale medier kan flytte fokus i
undervisningen, så eleverne arbejder med
dybe kompetencer til det 21. århundrede,
der netop handler om at samarbejde,
handle kreativt, tænke kritisk, handle
selvstændigt, være robust samt handle og
tænke med omverdensforståelse (Fullan
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& Scott 2014, Nybye & Rasmussen 2013).
Ved at anvende Googles blogapplikation
Blogger kan eleverne eksempelvis lære
at producere argumenterende tekster,
der bliver offentliggjort og læst - det vil
sige brugt - af andre. Herved skaber det
sociale medie en kommunikationssitua
tion, der er vendt mod verden, og der for
drer, at eleverne tør og kan argumentere i
en ”ægte” situation.
Online sociale medier som
læringsplatform
Når vi beskæftiger os med forskellige for
mer for online digitale sociale medier, kan
det være en fordel at se på det enkelte
medies affordans. Affordans henviser til,
at mediebrugeren kan gøre forskellige
ting, når mediet bruges, og at der er for
skellige begrænsninger i forbindelse med
brugen af mediet. Enhver platform og
enhver applikation har sine egne særlige
fordele og begrænsninger, der er resultat
af de beslutninger, producenten bag
programmet har taget.
Når online digitale sociale medier skal
anvendes i undervisningen er det netop
en fordel at vælge dem ud fra de pro
cesser, handlinger eller den interaktion,
mediet er i stand til at stilladsere. På
specialiseringsmodulet på Læreruddan
nelsen valgte vi Facebook som vores over
ordnede læringsplatform. Vi oprettede en
gruppeside, og enhver form for kommuni
kation foregik på denne side igennem hele
forløbet.

68

Ønsket er at aktivere
eleverne i langt højere
grad end ved almindelig
traditionel undervisning.

I forbindelse med andre moduler har
læringsplatformen www.Edmodo.com
været brugt. Edmodo har den fordel, at
den er designet til brug i uddannelsesver
denen. Der er således indbygget funk
tioner, hvor elever kan aflevere opgaver
med en deadline, som de bliver mindet om
igennem platformen. Der er også en for
ældreadgang, så forældrene kan se med
for bedre at kunne støtte op om elevernes
læring.
Facebook viste sig at være særdeles
velegnet i vores tilfælde, hvor studerende
skal samarbejde om at udvikle viden og
færdigheder til at kunne tilrettelægge
undervisning i og med sociale medier
i fagene dansk og samfundsfag. Face
books gruppefunktion kan stort set alt,
hvad en læringsplatform skal kunne.
Vi brugte platformen til at:
-	Dele links til relevante historier samt
diskutere dem med hinanden ved
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hjælp fra kommentarfunktionen
(se figur 1)
-	Skrive reflekterende indlæg samt
kommentere og diskutere dem
-	Uploade egenproducerede videns
produkter (læringsvideoer, skriftlige
analyser m.m.) samt give feedback og
diskutere dem direkte på platformen
(se figur 2)
-	Uploade præsentationer, studieplaner
og artikler som pdf-filer

Figur 2: Eksempel på feedback på vidensprodukt direkte igennem kommentarfunktionen på FaceBook.

Figur 1: Studerende poster indlæg, der
kommenterer og linker til en relevant
historie
Undervisning i sociale medier - relationer
og identitet
Den ansigtsløse kommunikation, der
foregår på sociale netværkssider som
Facebook kræver ikke alene sproglige
kompetencer, men i høj grad empatiske

kompetencer og scenariekompetencer
(Bundsgaard m.fl. 2009). Eleverne skal
lære at sætte sig ind i modtagernes sted,
når de producerer indlæg på sociale
medier. Eleverne skal forholde sig til
spørgsmål som eks.: Hvordan kan jeg pro
ducere et indlæg, der støtter formålet for
mig, samtidig med, at det modtages på en
for alle hensigtsmæssig måde? Man skal
kunne forestille sig scenarier for mulige
responser og konsekvenser af et evt. ind
læg. Når man således udtrykker en hold
ning til en aktuel begivenhed – eks. eks
tremisme eller bare hvem der vinder MGP
– så skal man anticipere de reaktioner,
denne holdningstilkendegivelse kan føre
med sig. I undervisningen fandt vi frem
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til en række gode eksempler på skoleele
vers uhensigtsmæssige brug af ansigts
løs kommunikation, f.eks. piger i 7.klasse,
der optager og poster korte videoer på
Facebook, hvor de tildeler klassekam
merater karakter for deres udseende. Vi
diskuterede, hvordan og i hvilket omfang
den slags tekster skal og kan inddrages i
undervisningen. Det er ikke nemt, og da
slet ikke, hvis det er autentiske tekster fra
virkelige elever, der går i klassen.
Sociale medier og identitetsdannelse
Eksempler som ovenstående med pigerne
fra 7. klasse understøtter teorien om,
at unges identitet i dag kan betegnes
som en open-source netværksidentitet
(Larsen 2013). Betegnelsen refererer til,
at unges identitet dannes gennem en
slags forhandling, hvor den enkelte på
den ene side skal fremstille sig selv og sin
egen ønskede identitet, og hvor de andre
samtidig er medkonstruktører af denne
identitet. Man kan tale om, at de unge
positionerer sig selv og hinanden på en
særlig måde, og det gøres i stigende grad
medieret igennem sociale netværkssider
som eksempelvis Momio, Facebook eller
Instagram. Derigennem opstår der en
form for afhængighed, hvor den enkelte
er afhængig af de andres bidrag til egen
identitet.
Pigerne fra 7. klasse og deres forsøg
på at positionere klassekammeraterne
som enten grimme eller pæne er et godt
eksempel, og i deres tilfælde er det yderli
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gere interessant, at de i samme ombæring
positionerer sig selv på en bestemt måde,
nemlig som nogle, der har behov for at
sætte sig i scene som dem, der definerer,
hvad der er ”hot or not” i klassen lige nu.
Identitet bliver derved til en performan
ce-akt. Vi ser mange lignende eksempler
på Instagram og på FB, hvor unge perfor
mer deres egen identitet og samtidig er
med til at konstruere andres identitet.
Når sociale medier på denne måde bliver
de unges platform, hvor de forhandler og
genforhandler, hvem de er, og hvem de
ønsker at være som mennesker, så får
medierne betydning for dannelse, forstået
på den måde, at eleverne i skolen skal
opnå en reflekteret forståelse for, hvordan
sociale medier fungerer, og hvordan de
bruges og kan blive brugt til at fremstille
egen personlighed, holdninger og værdier
samt relationer mellem mennesker.
Facebook-fortællinger i
danskundervisningen
Et eksempel på danskundervisning, hvor
eleverne lærer, hvordan man sprogligt kan
konstruere identitet samt være i relation
til andre, skitseres i det følgende:
Læreren i 9. klasse fordeler 30-40 por
trætter af (helst) ukendte personer i form
af fotografier klippet ud af tidsskrifter,
aviser eller lignende på et stort bord. Ele
verne er inddelt i 4-mands-grupper, og de
bedes om at vælge et portræt hver, skrive
stikord til hvem de er som den anden for
derefter at præsentere sig selv mundtligt
for de andre i gruppen. Efter hver persons
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pladser, og eleverne skal sørge for, at for
tællingen alligevel hænger sammen som
et forståeligt narrativ.
Når fortællingerne er færdige, læser
eleverne hinandens, der arbejdes med
respons/vurdering og teksterne perspek
tiveres igennem en samtale om elevernes
egen brug af Facebook og andre SNS
(Social Network Service).

selvpræsentation skal de andre i gruppen
stille spørgsmål til personens liv, arbejde,
interesser m.m. Herved opbygges fiktive
karakterer. Derefter skal hver elev oprette
en fiktiv profil for sin person på Facebook.
Hertil skal eleverne vælge et profilbillede,
et coverbillede og skrive korte profilop
lysninger. Der oprettes nu en face
book-gruppe for hver af 4-mands-grup
perne, og eleverne får til opgave at udvikle
en facebook-fortælling gruppevist.
Fortællingen udgøres af de 4 fiktive per
soners indlæg på gruppesiden. Eleverne
kan enten helt selv bestemme, hvad der
skal ske eller læreren kan give forskellige
benspænd, som f.eks. at fortællingen skal
bygges op omkring berettermodellen, eller
at fortællingen skal handle om en fest,
personerne skal til, så fortællingen udspil
ler sig i tiden før og efter festen.
Facebook-fortællingerne minder i deres
form om sms-noveller, og en af udfor
dringerne er, at fortællingen bygges op
udelukkende ved hjælp fra karakterernes
indlæg, altså deres replikker. Det giver for
tolkningsåbne tekster med en del tomme

Undervisning i sociale medier kommunikative kompetencer
De nye Forenklede Fælles Mål i dansk
er bygget op omkring de 4 overordnede
kompetenceområder læsning, fremstilling,
fortolkning og kommunikation. Kommuni
kation udgør dermed et særskilt og selv
stændigt kompetenceområde. Det giver
anledning til at inddrage sociale medier,
og ikke mindst sociale netværkssider,
direkte i danskundervisningen.
Hvorfor: Fordi store dele af kommunikati
onen mellem mennesker foregår igen
nem sociale medier i dag. Børn starter fra
en ung alder med at kommunikere med
deres venner på sociale netværkssider

Facebooks
gruppefunktion kan
stort set alt, hvad en
læringsplatform skal
kunne.
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I undervisningen fandt
vi frem til en række
gode eksempler
på skoleelevers
uhensigtsmæssige
brug af ansigtsløs
kommunikation.

som Momio, Snapchat eller Instagram. Vi
kommunikerer generelt mere i dag end
for 20 år siden, og vi kommunikerer mere
offentligt, samtidig med, at de kommu
nikationssituationer, vi er i, er mere kom
plekse i dag. Den danske medieforsker
Jesper Tække skriver, med reference til
Luhmann, at vi skal lære at fremstille os
selv på en anknytningsduelig og konsi
stent måde (Tække 2013:72). Det skal
man lære, og det fordrer kommunikative
kompetencer.
Når der arbejdes med kommunikative
kompetencer for øje, kan dette foregå
både med et analytisk/ fortolkningsmæs
sigt og med produktivt sigte: Eleverne
skal lære at forholde sig analytisk til
sprog, genre, kommunikationssituation og
diskurser (uddybes i Brahe-Orlandi 2012)
i de tekster, vi finder på sociale netværks
sider. Her drejer det sig om at eleverne
udvikler et metasprog til at kunne tale
om teksterne. Det viste sig produktivt at
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skelne mellem to niveauer i sådan en ana
lyse, et lingvistisk og et intertekstuelt:
Den lingvistiske analyse ser på tekstin
terne elementer i form af ord, sætninger,
billeder og lyd: Hvilke tekstelementer og
repræsentationsformer er brugt i teksten?
Hvordan er disse sat sammen i forhold til
hinanden? Og med hvilken effekt?
Den intertekstuelle analyse handler om at
inddrage tekst-eksterne forhold i analy
sen og forbinde dem med de tekst-interne
elementer: Hvilke kontekstuelle forhold
omkring teksten er vigtige at tage med?
Hvilken kommunikationssituation indgår
teksten I? Hvilke genrer og hvilke diskur
ser trækker teksten på, og hvad betyder
det for tekstens samlede udsagn? Hvad
er tekstens primære funktion/ Hvilken
sproglig handling er teksten udtryk for?
Analyse og fremstilling af
argumenterende indlæg
I undervisningen kan eleverne eksempel
vis arbejde produktivt med kommunika
tive kompetencer ved at oprette en side
for klassens elever, enten på Facebook
eller på en anden platform, som eleverne
skal tilslutte sig med deres ”ægte” iden
titet. Læreren giver eleverne et emne, de
skal debattere på siden. Debatten sæt
tes til at vare maks. 45 minutter. Dagen
efter har læreren forberedt sproglige
analyser af enkelte indlæg i debatten.
Debatten vises på storskærm, og elever
og lærer analyserer elevernes indlæg.
Lærerens forberedte analyser indgår
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som modeltekstanalyser. Efter arbejdet
med analyse af indlæggene skal eleverne
debattere på ny med udgangspunkt i et
nyt emne, hvorefter indlæggene analyse
res på ny. Læringsmålene for eleverne er
her relateret til fremstilling af argumente
rende tekster samt viden om digitale tek
nologier og kommunikation (UVM 2013).
Forløbet kan afrundes ved en perspektive
ring til forskellige statusopdateringer, som
eleverne finder i deres eget vennenetværk
på Facebook eller på Instagram. Disse kan
analyseres med henblik på hhv. tekstin
terne og teksteksterne forhold.
Undervisning i sociale medier - strategisk
kommunikation på Facebook
Sociale medier, især SNS, er - i nogen grad
- blevet platform for den politiske offent
lighed igennem de seneste 8-10 år (Linaa
Jensen 2014). Især Facebook er blevet
danskernes foretrukne metamedie. Dan
ske politikere er meget bevidste herom,
og de forsøger at udnytte det til deres
egen fordel ved at kommunikere direkte
til borgerne igennem deres Facebook-pro
filer (se eks. figur 3). Igennem kommen
tar- og chatfunktionen på Facebook

Unges identitet i
dag kan betegnes
som en open-source
netværksidentitet.

Figur 3: Eksempel på politikers status
opdatering (lokaliseret d. 1.april 2015
på Lars Løkke Rasmussens Facebookprofilside)
kan borgerne samtidig kommentere og
diskutere politikernes budskaber, hvilket
mange benytter sig af. I disse kommentar
tråde ser vi ofte, at der opstår uenigheder
mellem borgerne, hvilket resulterer i, at
borgerne diskuterer politiske og sam
fundsmæssige forhold med hinanden.
Platformen udgør altså en form for ny
offentlighed, og dens tilgængelighed
og funktionalitet muliggør demokratisk
dialog og fremmer nye former for demo
kratiske processer, kan man hævde (Linaa
Jensen 2014).
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For undervisningen betyder det, at ele
verne skal lære at forholde sig til kvali
teten af denne form for demokrati. På
holdet på læreruddannelsen blev vi f.eks.
optaget af, hvordan politikernes status
opdateringer sprogligt - igennem skrift
og billeder - forsøger at fokusere opmærk
somheden omkring politikerne selv, deres
person, i stedet for den sag, der er omtalt
i opdateringen. Politikernes opdateringer
er ofte korte overfladiske statements,
der har som primært formål at komme
i kontakt med borgerne og derved få
opmærksomhed. Her er det nærliggende
at betragte dem som strategisk kommu
nikation.
Elevers arbejde med strategisk
kommunikation i undervisningen
Eleverne kan f.eks. gå på jagt efter danske
politikers statusopdateringer, læse og
analysere dem med henblik på at identi
ficere, hvad hovedbudskabet er, og hvor
dan det sprogligt kommunikeres. Her er
det vigtigt med en multimodal analyse.
Politikerne (og deres kommunikations
medarbejdere) ved, at billedet er en kraft
fuld repræsentationsform. Eleverne skal
få øje på, hvordan billeder og skrift i de
fleste af politikernes opdateringer udgør
hovedrepræsentationsformerne, og hvor
dan de spiller sammen, fremhæver visse
ting frem for andre m.m. Der kan også
anvendes aktantmodeller til at få øje på,
hvad projektet er i politikerens opdatering,
hvem der fremstilles som modstandere og
hjælpere, samt hvem der er giver og mod
tagere (prøv selv ud fra figur 3). Under et
kan man hævde, at eleverne her arbejder
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med strategisk kommunikation i politik.
Foruden analysearbejde kan eleverne
sættes til selv at skrive eller omskrive
politiske statusopdateringer. De vil herved
finde ud af, hvor korte og overfladiske
mange af politikernes opdateringer er.
Herfra kan klassen diskutere demokrati
og demokratiets vilkår i et samfund, der er
kendetegnet ved acceleration og frem
medgørelse (Rosa 2014), og i hvilket selve
netværket er vigtigere end det indhold,
netværket er bygget op omkring (Miller
2008, Brahe-Orlandi 2012).
Afrunding
Online digitale sociale medier er oplagte
at inddrage i undervisningen, både som
redskaber og som genstand for analytisk
og produktivt arbejde. I vores specialise
ringsmodul på læreruddannelsen gøres
dette ud fra fagene dansk og samfunds
fag, og vi har fundet ud af, at læreren med
fordel kan tænke tværfagligt i forhold
til undervisningsforløb i og med sociale
medier. I vores tilfælde gav det således
altid mening at inddrage begge fags
perspektiver. Når vi eks. analyserede poli
tikeres statusopdateringer, krævede det
både sproglige analytiske kompetencer og
samfundsfaglige kompetencer i form af
viden om dansk politik, partiernes ideolo
gier og viden om demokrati og demokrati
opfattelser.
Artiklen har forsøgt at gengive nogle af de
teoretiske vinkler og praktiske arbejds
former, vi har inddraget og udviklet indtil
videre. Nedenstående litteraturliste rum
mer uddybning til dem, der vil vide mere.
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Når eleverne forlader grundskolen vil det være godt, hvis de er blevet
gode til at arbejde med digitale medier og øvede i at navigere og
styre deres opmærksomhed i det nye mediemiljø. Vi har i mange
år forsket i sociale medier i gymnasieskolen og kan på baggrund
af forskellige forskningsprojekter, især Socio Media Education
projektet (se www.smee.dk), tegne konturerne af, hvad folkeskolen
kan gøre for at komme på højde med det nye mediemiljø og derved
– alt andet lige – hjælpe eleverne til at blive gode deltagere på
ungdomsuddannelserne specifikt og i samfundet mere generelt.
Vi lever midt i en medierevolution, alt
er kastet op i luften og har svært ved at
lande igen, der er turbulens, der bygges
læhegn, men der er også tendenser til at
nogle begynder at kunne analysere den
nye situation og mestre den mere kon
struktivt. Udfordringerne er mange, især
suges opmærksomheden ud af under
visningsrummet, mens lektiekulturen
undermineres og også sine steder samvær
og nærvær. Samtidig er mulighederne nok

store, men samtidig uvante og kræver en
ny og anderledes måde at undervise på.
Problemer og muligheder
Vanskelighederne i det nye mediemiljø er
ikke totalt uoverkommelige og de gun
stige muligheder ikke absolut uopnåelige.
Det skyldes blandt andet, at problemerne
og mulighederne har samme udsprings
punkt, nemlig den nye rum-tid de digitale
medier giver, hvor klasseværelset åbnes
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Vanskelighederne i det
nye mediemiljø er ikke
totalt uoverkommelige.

virtuelt. Ud fra vores analyser sker ændrin
gen grundlæggende på to niveauer.
Det første niveau består i, at der endnu
ikke, eller kun svagt er udviklet normer
til at understøtte de nye situationer de
digitale medier giver. Det afgørende nye
er for det første, at man nu kan indhente
alverdens information hvor som helst og
når som helst, både sande og manipule
rede informationer, fra såvel nyhedstjene
ster som fra f.eks. ens venner og familie,
der ofte er online. For det andet er det
nye, at man nu kan komme i interaktion
med hvem som helst hvorfra som helst.
Her kan man se, hvordan problemer og
muligheder går hånd i hånd, idet man på
problematisk vis kan blive forstyrret og
distraheret i undervisningssituationerne
og tiltrukket af andet end undervisningen,
men samtidig har en masse nye muligheder for at komme i kontakt med alt muligt
om snart sagt ethvert emne og få de mest
relevante, spændende og vedkommende
personer i tale i undervisningen.
Det andet niveau handler om at udvikle
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en god it-kultur og de kompetencer som
kræves for at være på højde med det
nye mediemiljø. Således må man kunne
søge information og forholde sig kildekri
tisk, man må kunne udtrykke sig i de nye
kulturbærende medier såsom weblogs
og Youtube-videoer, man må kunne styre
sin opmærksomhed og undgå at multi
taske og sidst men ikke mindst må man
kunne deltage godt i undervisningen, som
i samfundet generelt, via såvel gamle som
nye medier og i det hele taget klare sig
socialt på nettet. Her består problemet i,
at det kræver mindst lige så hårdt arbejde,
som det før internettet gjorde at lære at
læse, skrive, række hånden op og svare
ordentligt. Mulighederne består samtidig
i, at den nye mediesituation giver indivi
det flere muligheder for at udtrykke sig,
deltage og tilgå information på forskellig
vis, ligesom det giver flere muligheder for
at danne fællesskaber, også gode under
visningsfællesskaber; hvis eleverne vel at
mærke lærer at bruge de nye medier med
omtanke og perspektivrigt.
Medieudviklingens tre bølger
Vi kan ud fra vores forskning tegne en
model, hvor udviklingen gennem hvilken
de digitale medier integreres i under
visningen falder i tre bølger. I den første
bølge har skolerne etableret trådløse net
værk og eleverne kobler sig på internettet
før lærerne endnu kan undervise i og med
de nye medier. Resultatet er distraktion
og multitasking og undervisningsopmærk
somheden dykker dramatisk.
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op på den tredje bølge. Vi vil gerne uddybe
denne påstand i det følgende.

I den anden bølge restruktureres under
visningen ved at lærerne anvender digitale
medier til at genvinde elevernes opmærk
somhed på undervisningen. I den tredje
bølge vendes problemet med det åbne
klasseværelse på hovedet således at ver
den inviteres indenfor, men på en under
visningsfokuseret og relevant måde.
Teorien om de tre bølger er dristig, men
hviler dog på et eksemplarisk og kvalita
tivt empirisk grundlag (Tække og Paulsen
2013, 2015). Vi mener, at vi kan se klare
tendenser til, at samfundets uddannel
sessystem ikke behøver at drukne i den
første bølge, hvis og kun hvis lærere og
elever lærer at svømme i anden bølge og
derved danner et nyt godt undervisnings
fællesskab, der gør det muligt at hæve sig

De digitale medier
integreres i under
visningen i tre bølger.

Socio Media Education
I Socio Media Education projektet (SME)
arbejdede en gymnasieklasses lærere
gennem tre år med at bevæge sig fra
første til anden bølge, og videre til tredje
bølge, støttet og hjulpet af ideer og opfor
dringer fra forskere. Som det første gav
lærerne sig i kast med at hjælpe eleverne
til at blive opmærksomme på deres egen
opmærksomhed i det nye mediemiljø.
Hertil brugte SME-klassen Twitter til at
supplere den mundtlige dialog i klassen
og wiki til at strukturere, forfine og
gemme tilkæmpet viden. Senere viste
online deledokumenter (google.doc) sig
også anvendelige, både til at give under
visningen større kvalitet og til at samle
elevernes opmærksomhed om undervis
ningen. Den øgede transparens gjorde det
muligt at følge med i elevernes arbejde og
støtte undervejs. Samtidig blev eleverne
styrket i at kunne udtrykke sig i de nye
medier.
Med skriftlig interaktion i Twitter lærer
eleverne at formulere sig kort og præ
cist, hvorved der er flere der kan komme
til ’orde’ end med mundtlig interaktion. I
stedet for at det blot er de samme 4-5 der
rækker fingeren op, opnås der gennem
Twitter et mere flerstemmigt klasserum,
hvor både ekstroverte og introverte får
bedre deltagelsesbetingelser. Dialogen
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Eleverne kobler sig på
internettet før lærerne
endnu kan undervise i
og med de nye medier.

blev i SME-klassen tillige understøttet vir
tuelt gennem mikroblogging under film
fremvisning, elevoplæg og læreroplæg og
virkede som fælles noter som alle kunne
drage glæde af. I anden bølge reetable
res således opmærksomheden omkring
undervisningen samtidig med at de nye
mediers muligheder for at give bedre
deltagelsesmuligheder begynder at blive
udnyttet. Hertil udvikler eleverne gennem
denne undervisning deres evner til at klare
sig i det nye mediemiljø. Den nye rum-tid
blev også udnyttet i SME-klassen ved at
lærerne begyndte at give lektiehjælp via
Twitter om aftenen – herved brydes den
gamle grænse mellem skolen og hjemmet
og er med til at udjævne chanceulighe
den mellem elever der kommer fra bogligt
dannede hjem og de elever der ikke gør
dette.
At åbne op for verden
I den tredje bølge begynder lærere og
elever at vende sig ud mod verden som
i form af ressourcepersoner og netværk
engageres i undervisningen.
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Et eksempel fra SME-klassen er, at klas
sen mikroblogger over Twitter med en
forfatter, som de stiller spørgsmål til om
hans digte. Ifølge læreren sker det ellers
usete, at eleverne engagerer sig i poesien,
de spørger ind og tolker med stor motiva
tion. Dette er kun muligt fordi de i anden
bølge har opøvet evnen til at anvende
Twitter fagligt. Læreren har forberedt
interaktionen, hjulpet med at organisere
eleverne i grupper, har diskuteret spørgs
mål med dem på forhånd. Under seancen
går læreren støttende rund og bagefter
hjælper han med at samle trådene. Lære
ren indtager dermed en ny rolle mere som
opsætter end som promovator – det er
ikke ham der står på mål for poesien, men
han hjælper og understøtter mødet mel
lem elever og poet. Eleverne bliver nysger
rige efter, hvordan forfatteren selv mener
sine digte, samt i hvordan de er blevet til.
De tilegner sig en viden læreren ikke ville
kunne bidrage med selv, men som kun
tilvejebringes via lærerens indsats.
Et andet eksempel på, hvordan SME-klas
sen arbejder med at åbne verden op gen
nem de nye medier, og dermed bevæge
sig fra bølge to til tre, er interaktion på et
Twitter-hashtag for en DR-Dokumentar
om finanskrisen, hvor eleverne deltog i
dialogen med alle andre der så med. Her
mødte de andre ’voksen’-perspektiver end
deres lærers. Læreren bliver her til den der
udlægger de forskellige politiske positio
ner til problemstillingen.
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der relativerer de andres radikale
andethed.

Et tredje eksempel er dialog med andre
klasser i ind- og udland. Dette motiverer
eleverne, der nu bliver opmærksomme på
at fremstå fagligt dygtige og bidragende,
hvortil de får input fra de andre klasser,
der har andre lærere, andre cases, andre
tekster. Læringsperspektivet udvides. Og
rækken af eksempler vil kunne udvides i
det uendelige – interaktion med politikere,
journalister, mennesker fra andre lande,
stemmer der ellers ikke høres, miljøaktivi
ster, forskere, bloggere på nettet osv. Hvis
dette gøres i et større omfang, også gen
nem hele grundskolen, vil det formentlig
have en positivt dannende effekt, da ele
vers virtuelle læringsnetværk, uanset hvor
porøse disse måtte være, latent befolkes
med dannende personer, som de ellers
ikke i deres egenverden ville have relate
ret sig til. I stedet for fx blot at lære om
andre kulturer og religioner ude i verden,
kan eleverne interagere med de andre, og
dermed på autentisk vis få udvidet deres
horisont og skabt konkrete forbindelser,

Remix i cyberspace
Hvor den anden bølge viser tegn på remi
niscenser fra industrisamfundet med
overvågning, effektivitet og ensretning
går den tredje bølge over alle kendte
breder. I forskningslitteraturen beskrives
det nye samfund som karakteriseret ved
spredning af viden, ved deltagelseskultur,
konvergenskultur, appropriation, remix
og produsage (Bruns 2009, Jenkins et al.
2013, Jenkins 2008, 2006).
Kort fortalt sker vidensproduktionen
nu gennem netværkssamarbejde, hvor
produktion indebærer en stor grad af
genproduktion, hvor allerede skabte
medietekster (tekst, film eller fx program
meringskode) stykkes sammen af allerede
eksisterende stumper, der remixes. I en
sådan produktionssammenhæng er man
ikke dannet ved blot at kunne konsumere
medietekster; en digital dannelse kræver
også, at man selv aktivt bliver deltager i
produktionen – dette ligesåvel som man

Klassen brugte Twitter
til at supplere den
mundtlige dialog i
klassen.
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ikke før kunne anses som dannet fordi
man kunne læse, man måtte også blive
skrivende og dette i mange forskellige
genrer. Derfor må eleverne allerede i
grundskolen socialiseres ind i og lære at
indgå i produsage-sammenhænge, blive
deltagere i netværk og remixe og approp
riere. Eksempelvis er det ufyldestgørende,
hvis eleverne skal skrive en analyse af en
novelle uden først at læse tre som tidli
gere er skrevet af andre elever. Lærerens
rolle bliver i denne sammenhæng at lære
eleverne at referere, applicere, parafrasere
og altså remixe på en legitim og god måde
(Paulsen og Tække 2015).
Den hybride lærerrolle
Første bølge må overvindes gennem den
intensivering af undervisningen, der er
beskrevet under anden bølge, før man
kan vende sig ud mod verden i den tredje
bølge. I den tredje bølge begynder elever
nes egen motivation og engagement at
bære. Dette sker fordi eleverne oplever
autentiske cases, de oplever at der er
nogen i den anden ende og hvis det er
jævnaldrende, skader det ikke. Læreren
kan så træde et skridt tilbage og mere
være én, der opsætter, igangsætter og
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understøtter gode undervisningsproces
ser og perspektiverer andres holdninger
og udlægge dem for eleverne – modsat
selv at sætte sig igennem med egne
stærke holdninger – læreren bliver lærer.
Den nye vanskelige hybride lærerrolle bli
ver på den ene side at medvirke til et godt
undervisningsfællesskab i klassen med
udvikling af en god it-kultur og gode digi
tale arbejdsvaner og på den anden side
at åbne dette fællesskab op ud mod
omverden, så undervisningen sker i inter
aktion med autentiske ressourcer og per
soner uden for klassen; vel at mærke på
måder og med indhold, der virker fagligt
dannende, dvs. udvider klassens horisont
og faglige viden.
Digital dannelse
Lad os afslutte med at sige lidt om beho
vet for digital dannelse. Hvis eleverne
skal hjælpes til at blive kritiske samfunds
engagerede borgere i verdenssamfundet,
må de rigtig nok, som vi har skitseret,
hjælpes med at lære at klare sig godt i
det nye mediemiljø, både i en undervis
ningssammenhæng og generelt. Men det
er ikke tilstrækkeligt. For at blive digitalt dannede må de også arbejde kritisk
med de nye medier – hvilke problemer
og perspektiver i forhold til overvågning,
manipulation, børnearbejde, miljøbelast
ning, retssikkerhed, demokrati, social ulig
hed, velvære og medieafhængighed med
videre bevirker den nye digitale udvikling?
Hvordan forandrer medieudviklingen os
som mennesker og samfund? Hvilke nye
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dilemmaer opstår? Hvordan er det gode
liv og det retfærdige samfund muligt i
dag? Hvordan kan de nye medier bru
ges som redskaber til at skabe en fælles
demokratisk kultur og et positivt samvær?
Alle sådanne spørgsmål og temaer bør
indoptages i skolens fag og forandre dem
indefra. Ikke kun i forhold til indhold, men
også i forhold til, hvordan der kan under
vises kritisk og eksemplarisk i det nye
mediemiljø, så eleverne hjælpes til at blive
gode deltagere i samfundet på unikke
måder, hvor de udvikler deres forståel

ses-, udtryks- og deltagelsesengagement
i forskellige retninger. Grundskolen har en
vigtig rolle at spille heri, ikke mindst fordi
den som den eneste skole i Danmark er en
skole for alle. Det er primært her rygraden
til fremtidens samfund skal støbes, ikke
blot i form af færdigheder, der kan bruges
til såvel gode som slette formål, men først
og fremmest i form af en medvirken til at
eleverne bliver digitalt dannede. Det er
sådan en grundskole, vi ønsker os, og som
vi mener, der er forskningsmæssigt belæg
for at sige, at der er brug for.
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Af Søren Voss og Tine Boysen

Søren Voss og Tine Boysen er socialpædagoger
på botilbuddet Skovgården i Herlev

Vi har for nyligt gennemført et diplom modul i mediepædagogik og
har erhvervet os kompetencer og viden omkring dette. Denne nye
viden ville vi så gerne dele og anvende i vores pædagogiske virke,
derfor blev vores fokus på, hvordan vi strategisk kunne implementere
brugen af sociale medier i vores arbejde i dagligdagen.
Mowgli lever i junglen blandt dyr, - det nøgne menneske, helt uden
hjælpemidler og civilisationens behageligheder og besværligheder.
Er han lykkelig? Måske?
På Skovgården kan vi lide det virkelige liv. Der hvor vi spiller tromme,
cykler, går ture, tager på ferie, holder fester, laver god mad og er til
stede for hinanden i nuet.
Og alligevel har teknologien sneget sig ind i vores hverdag. Vores
beboere har selv været med til det. De er selvfølgelig påvirkede af
den samfundsudvikling, vi befinder os i.
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Vores hjemmeside
manglede en
interaktionsdel der
netop skulle mindske
afstanden mellem
”os” og ”dem”.

Brian var den første, der købte en ipad
og så gik det stærkt, - både beboere og
medarbejdere blev nysgerrige og grebet
af denne nye dille.
Skovgården er et botilbud for 24 voksne
mennesker med varige nedsatte psykiske
og fysiske funktionsevner. Disse menne
sker kommer fra alle sociale lag, mange
forskellige kommuner og så har de en
aldersspredning på 28- 61 år. Deres pårø
rende er derfor også en broget gruppe,
hvoraf mange er oppe i en moden alder og
med stor geografisk spredning.
Vi er vant til at arbejde med ”det voksne
menneske”, med serviceloven i centrum
og altså retten til at bestemme over
eget liv. Det har måske også gjort, at vi
indimellem glemmer det, der er uden om
vores beboere, - nemlig deres pårørende
og netværk.

Vores problemformulering kom til at lyde
således:
Hvordan kan de sociale medier
(facebookgruppe) bruges til at styrke
åbenhed og samarbejde mellem
Skovgården og de pårørende?
Ud fra den betragtning, at implemente
ringsdelen skulle ske så effektivt, hurtigt
og omkostningsfrit som muligt indså vi, at
Facebook var den platform, der passede
bedst til vores brug i en travl hverdag. Det
betød, at vi samtidigt valgte andre plat
forme fra. Vi kunne f.eks. have oprettet
en blog, udvidet vores hjemmeside eller
noget helt tredje. Da vi valgte facebookgruppen, var det ud fra flere overvejelser.
Vi havde da modtaget undervisning i at
oprette en blog og fandt det svært og
tidskrævende for os selv og vores kolle
gaer at skulle lære dette. Havde vi valgt at
bruge vores hjemmeside, manglede der en
interaktionsdel der netop skulle mindske
afstanden mellem ”os” og ”dem”. Så vores
omdrejningspunkt var at vælge et medie
som de fleste har et forhåndskendskab til
og hvor samspillet mellem de pårørende
og vores kollegaer er fremtrædende.
Vi har flere overvejelser, som der ikke
er plads til grundigere gennemgang af i
denne artikel.
Vi er klar over at der kan stilles spørgsmål
ved vores begejstring for facebookgrup
pen. Det kan f.eks. være, om de pårørende
overhovedet vil føle, at samarbejdet bliver
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styrket? Om beboerne føler de bliver
”postet” for lidt eller for meget? Eller om
der er kollegaer der kommer til at føle et
ekstra pres, sig overvågede eller tilsidesat,
fordi de ikke skriver så mange statusopda
teringer som andre. Vi mener dog at den
”Digitale Verden” ligger foran os og vi ikke
må tøve for meget.
Udfordring/opfordring!
At introducere et nyt medie i en fagkul
tur sker som regel ikke uden sværdslag.
Her skal mediet ses som et værktøj til
brug i kommunikation. Alle nye medier
har historisk set skabt en usikkerhed eller
ambivalens. Det har gjort sig gældende fra
de første der skrev med en pind i sandet,
over bogtrykkerkunsten og nu de sociale
medier. Og der kan vel næppe tænkes en
platform som Facebook der har tiltruk
ket sig så meget opmærksomhed. Det
er jo ikke længere nogen hemmelighed,
at Facebook er en forretning og derfor
har en forretningsmodel der skal komme
aktionærerne til gode. Vi som brugere er
blevet en vare, og vores digitale spor og
den virale spredning har fået stor værdi.
Selve vores identitet og adfærd på nettet

Alle nye medier har
historisk set skabt
en usikkerhed eller
ambivalens.
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er blevet et produkt og selv det vi antager
for ligegyldigheder i form af billeder og
skrevne opslag, bliver gemt i ”skyen” for
evig tid. Med det uoverskuelige perspektiv
er det ikke noget under, at ambivalensen
har en frugtbar grobund.
Da vi begyndte at lege med tanken om en
Facebookgruppe på vores arbejdsplads,
var vi ikke så naive, at vi troede, at vi
kunne fjerne den ambivalens og even
tuelle modstand, der måtte opstå. Vi kom
også selv i tvivl om, hvorvidt Facebook var
det rigtige. Men vi satte os for at sætte
os så meget ind i Facebooks politikker og
de sociale mediers virkemidler, som vi nu
kunne. Vi tænkte at, hvis vi positionerer
os som dem der ”vidste noget”, så kunne
vores kollegaer, de pårørende og ledelse
få gavn af vores videndeling.
Vi fandt det vigtigt at få flere interessen
ter i spil. For at projektet skulle lykkes,
ønskede vi at få så meget feedback som
muligt. Vi havde selv lavet et arbejdspapir,
der forsøgte at fastslå rammerne omkring
brugen af Facebookgruppen. Hvem er
administrator? Hvem ”poster” hvad og
hvorfor? etc. Men det ville være skønne
spildte kræfter, hvis disse rammer ikke
flugtede med kommunens politikker og
vores arbejdsplads vision og kerneydelse.
Desværre stod det klart, at vi befandt
os - og stadig bevæger os i en gråzone,
hvor der endnu ikke er skabt et endegyl
digt fælles fodslag. Så selvom de sociale
medier efterhånden har nogle år på bagen
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og ikke ser ud til at forsvinde, så mangler
der klare retningsliner.
Det er lidt ærgerligt, at det forholder
sig sådan. Vores ønske var at skabe et
tættere pårørende-samarbejde og i tilgift
bidrage med narrativ pædagogik anno
2015 og med stolthed vise, hvad det er vi
egentlig går og laver på vores arbejde. Vi
er jo pædagoger og hverken jurister, kom
munikationsmedarbejdere eller andre der
burde bane vejen for os.
Men vi har ikke til sinds at smide hånd
klædet i ringen. Så vi må ind i kampen
og i fællesskabet og samarbejdets ånd,
forsøge at skabe de rammer der gør, at
de sociale medier også bliver en naturlig
del af hverdagen hos de borgere, der har
helt særlige behov og mestringsvanske
ligheder. Vi står et historisk sted, hvor et
klik eller en statusopdatering kan mindske
det skel, der stadig findes mellem den
virkelighed, vores handicappede medmen
nesker og os, såkaldte ”normale”, befinder
os i. Hvis vi skal leve op til FN´s handi
capkonvention, så må der arbejdes på, at
mennesker med særlige behov ikke bliver
diskrimineret og isoleret i lukkede arenaer
i kommunale politikkers hellige navn.
Guldlok og Mowgli
Guldlok foretrækker at indrette sig så
det er behageligt for hende selv. Hun vil
have grøden lige tilpas, ikke for varm, ikke
for kold. Sherry Turkle, som er professor
i samfundsfag for videnskab og tekno
logi skriver om ”Guldlok-effekten”, at vi

forventer mere af teknologien, end vi gør
af hinanden. På Facebook kan vi forme os
selv. Vi kan redigere i virkeligheden, lægge
alle de pæne billeder ud. Skrive en tekst,
der er gennemtænkt, så vi virker som
om, vi er super cool og rappe i replikken.
Turkle snakker om, at vi skjuler alt det der
”roder”. Når vi taler til hinanden i den vir
kelige verden, viser vi vores skrøbelighed,
tøver og famler efter ordene. It´s a mess,
- siger hun. Vi vil kalde dette Mowgli-ef
fekten.
Vi vil tillade os at stille spørgsmål ved
både Guldlok og Mowgli-effekten. For vi
kan både lide at være til stede i nuet, have
den ægte kontakt med vores beboere og
føle og mærke hinanden. Det er værdifuldt
og skaber selvværd.
På den anden side kan vi lide at ”gøre os
til”, det indrømmer vi. Hvis vi ser på de
”normale” unge mennesker, må vi erkende,
at 90 % af dem også er vilde med at tage
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selfies. Det må være et instinkt, vi besid
der. Vi tænker, at vores beboere ikke er
anderledes på dette område.
Vores beboere er meget forskellige, fuld
stændig som alle andre mennesker i den
”normale verden”. Nogle er indadvendte,
andre udadvendte. Vi har fået øje for, at
vi kan ”poste” den generte på Facebook
således, at de andre pårørende kan se et
mere nuanceret billede at beboeren. Åge
er f.eks. meget genert og trækker sig ind i
sin lejlighed, hver gang der kommer frem
mede i huset. Vi fik lov til at lave et inter
view med ham, hvor han fortæller om sin
passion for trommer og Abba. Vi lavede
en lille film, ”postede” den på vores hem
melige gruppe, så den øvrige pårørende
gruppe kunne få et blik ind i beboerens liv.
Omvendt kan den beboer, der altid er lar
mende eller måske ligefrem forstyrrende,
”postes” som mere stille og koncentreret.
Vores pårørende besøger ikke Skovgården

hver dag, nogle kommer aldrig. Vi tror, at
disse mennesker kan få et større indblik
i f.eks. deres barns, søsters, brors eller
svigerindes liv. Om det er mere ægte eller
virkeligt, er måske spørgsmålet. For Mow
gli vil altid stå over for Guldlok.
Roman Jacobson hjalp os
I vores arbejde med dette projekt er vi ble
vet nysgerrige på en kommunikationsmo
del udarbejdet af Roman Jacobson, som
var en sprog- og litteraturforsker. Han har
beskrevet seks sprogfunktioner, som vi
fandt relevante at sætte i perspektiv til
vores facebookgruppe.
Når vi på ‘poster‘ noget, skal vi være
bevidste om vores valg og baggrunden for
dette. Hvis vi f.eks. tager udgangspunkt
i den føromtalte statusopdatering, hvor
Åge der er genert i større selskaber, vil
vi have følgende betragtninger: Som

Kontekst
Refererende funktion

Afsender
Emotiv funktion

Meddelelse
Poetisk funktion

Kontakt
Fatisk funktion

Kode
Metasproglig funktion

Modtager
Konativ funktion
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Vi havde selv lavet
et arbejdspapir,
der forsøgte at
fastslå rammerne
omkring brugen af
Facebookgruppen.

Den asymmetriske relation
Vi finder disse sprogfunktioner interes
sante, da der som beskrevet i overskrif
ten, er et asymmetrisk forhold. På den
ene side befinder de pårørende sig. De er
styrede af emotioner. På den anden side
befinder vi os, de professionelle med
”fagbrillerne”, uden de samme følelser
som de pårørende.
Birgit Kirkebæk skriver i sin bog ’Almagt
og Afmagt’ at:

afsender er vi selv optaget af det, fordi
vi synes om Åge. På den anden side har
vi også et budskab og vil fortælle noget
til modtageren. Roman Jacobsen kalder
dette en konativ funktion. Vi vil fortælle
den gode historie. Det sker i en kontekst,
hvor vi befinder os i Åges lejlighed. Vi er
opmærksomme på poesien og æstetikken
i vores meddelelse. Vi skaber en fatisk
kontakt til de pårørende. Ved fatisk menes
blot at skabe en kontakt, der kan være
mere eller mindre uformel.

”Handicaphistorisk forskning synliggør,
at det faglige syn på opgaven har en
tendens til at lukke sig om sig selv og
den viden, der teoretisk set er gældende
i en given periode. Indefraperspektivet
bliver fratænkt, regnet for mindre værd,
eller bliver set som sygelig opposition.
Ved at fratænke indefraperspektivet
fratænker vi også den relationelle for
pligtigelse. ” (Birgit Kirkebæk, Almagt
og Afmagt, side 208)

Til statusopdateringen skriver vi måske
en forklarende tekst. Vi metakommuni
kerer, forstået på den måde, at vi afklarer,
hvad vi har at gøre med. Roman Jacobsen
mener at alle de seks sprogfunktioner er
til stede i enhver sproglig kommunika
tionshandling. Vi mener at kunne højne
kvaliteten og fagligheden ved at være
bevidste om og anvende denne viden i
vores facebookkommunikation.

Vi finder det yderst vigtigt, at vi forsøger
at sætte os i ”indefraperspektivet”, hvis
vi skal skabe det gode samarbejde. Vi vil
invitere de pårørende ind i en verden, som
gerne skulle have en blanding mellem
Mowgli og Guldlok. Derfor er det afgø
rende, at vi ”poster” med en bevidsthed.
Roman Jacobsons model kan hjælpe os til
at bruge ”fagbrillerne” og samtidig være
bevidst om indefraperspektivet. Vi sætter
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etikken og det bevidste valg i højsædet.
Vores ønske er, at Skovgården er og bliver
et sted, man kan kigge ind i. Vi vil som
personale forsøge at give et udsnit af
”livet på Skovgåden”, vi vil interagere med
alle de pårørende.

Vi ved, at det er det, der er nødvendigt for
vores 24 beboere og vi håber på, at deres
livskvalitet bliver højnet, - så hverken
Mowgli eller Guldlok har levet forgæves.

Kort gennemgang af Roman Jacobsons sprogfunktionerne i forhold til vores
kontekst:
Afsenderen/emotiv: Her er det afsenderens egne holdninger og følelser der er i fokus,
Vi tænker at man poster noget uden at tænke over, hvordan modtageren vil opfatte
det, man er lyststyret og lægger noget ud, der måske bare er nuttet, ulækkert,
utroligt, sjovt m.m.
Modtageren/konativ: Her er det budskabet der er i højsædet. Du vil fortælle noget
eller påvirke din modtager. Du poster måske Åge bevidst, med henblik på at belyse
andre sider af ham, eller har en faglig eller politisk agenda.
Kontekst/referentiel: Dette handler om fakta, her skriver vi noget der bare er således.
Vi lægger f.eks. kalenderen ud.
Meddelelse/poetisk: Vi gør os umage med sprogbrug eller finder en sang som Brian
synger foran kameraet poetisk, vi har fokus på det æstetiske.
Kontakt/fatisk: Vi vil skabe en kontakt. Måske er det indledningen til en dybere
kontakt, men ofte er det overfladisk. Man kan vel påstå at selve det at lave en
facebookgruppe er fatisk.
Kode/metasprog: Vi taler om forståelsen. Forstår vi det skrevne eller sagte på samme
måde. Afklarer om vi begge har samme opfattelse. Man kan vel sige at hele denne
artikel er metasproglig.
Litteraturliste
Jesper Tække, Facebook, kapitel 3, Facebook og social ambivalens, Samfundslitteratur,
2013.
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Et EU-udviklingsprojekt for små skoler
i rurale områder i Europa
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Af Jette Aabo Frydendahl og Raffaele Brahe-Orlandi

Jette Aabo Frydendahl er lektor i VIA Efter-og videreuddannelse
Raffaele Brahe-Orlandi er lektor i VIA, Læreruddannelsen i Århus

It og de muligheder, teknologien giver for at tilgå information og
for at kommunikere spiller en stor rolle i moderne menneskers liv,
og det er de fleste skoler i Danmark opmærksomme på. Derfor
arbejdes der på at uddanne og efteruddanne lærere, så de får
kompetencer til at udvikle didaktiske designs med inddragelse af it,
så it og cloud-baserede sociale medier åbner og udvider elevernes
muligheder for at kommunikere med omverdenen samt producere
faglige vidensprodukter (Gynther, 2010).
Inden for EU er der store forskelle i forhold til, hvilken adgang
skolerne har til it, forstået som både hardware og software samt de
nødvendige kompetencer hos læreren, der gør det muligt at give
eleverne en tidssvarende uddannelse (ITL Research, Innovative
Teaching and learning, 2011).
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ning af forskellige cloudbaserede samar
bejds- og læringsforløb for skoler, lærere
og elever. Designguidelines for arbejdet
med at rammesætte afprøvningsfasen
tager udgangspunkt i projektets overord
nede målsætninger, som bygger på tan
kerne bag det 21. århundredes kompeten
cer (ITL Research, Innovative teaching and
learning, 2011).
EU-projektet Rural School Cloud arbej
der med små afsides liggende skoler i
EU-landene Italien, Spanien, Makedo
nien (Fyrom), Grækenland, England og
Danmark, skoler der ligger langt fra store
byer, hvor der oftest er flest resurser, og
hvor lærerne er tættest på den nyeste
viden. Formålet med projektet er at give
skolerne et løft i forhold til den didak
tiske anvendelse af cloud-baserede
it-platforme og -redskaber samt at give
elever og lærere på små skoler i udkants
områder mulighed for at kommunikere
og samarbejde med elever og lærere på
andre skoler, både indenfor og på tværs af
landegrænser. Hertil har en af de spanske
partnere, CESGA (Centro de Supercom
putacion de Galicia), udviklet en social
læringsplatform, hvor de involverede sko
ler kan arbejde sammen omkring mindre
projekter.
Cloudbaserede samarbejds- og
læringsforløb og det 21. århundredes
kompetencer
VIA University College deltager som part
ner i projektet og har som primær opgave
at støtte op omkring udvikling og afprøv

Vi eksperimenterer derfor med at skabe
undervisnings- og læringsaktiviteter på
tværs af skoler og landegrænser der:
-	Er elevcentrerede med en høj grad af
elevaktivitet
-	Er projektbaserede
-	Inddrager multimodal produktion og
kommunikation - lyd, billeder, skrift
og blandinger af disse
-	Inddrager og udvikler elevernes
kommunikative kompetencer
-	Inddrager verden uden for klasse
værelset (Georgsen m. fl. 2014)

I projektet inddrager vi
multimodal produktion
og kommunikation lyd, billeder, skrift og
blandinger af disse.

VIA University College

Alle skoler har et
samarbejde med 2 – 3
skoler, hvor eleverne
skal samarbejde med
hinanden på tværs af
landegrænser.

Foruden kriterierne foroven er der - på
baggrund af lærernes faglige interesser
- valgt 4 temaer, som lærerne og deres
elever kan samarbejde omkring:
1. Current affairs of the week
2. Nature (flora/fauna)
3. Everyday maths
4. Local traditions
Efter en længere proces hen over som
meren 2014, hvor skolerne skulle byde
ind med forslag til samarbejdsprojekter
inden for de enkelte temaer, har alle skoler
nu et samarbejde med 2 – 3 skoler, hvor
eleverne skal udveksle viden og ideer og
samarbejde med hinanden på tværs af
landegrænser.
Forløbets design - muligheder og
udfordringer
I Danmark repræsenteres projektet af
ø-skolerne Samsø Skole og Sejerø Skole.
Skolerne har valgt at deltage i projektet,
da de kan se en mulighed for at eleverne,
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som ofte går i små klasser med mange
årgange repræsenteret, kan få et blik ud i
verden og samarbejde med andre elever
på egen alder. Samsø skole skal samar
bejde med skoler i England, og begge
skoler skal samarbejde med skoler fra
henholdsvis Grækenland og Makedonien
(Fyrom). Sidstnævnte skoler som (også)
kan kendetegnes ved ikke at have store
engelsksproglige færdigheder; hverken
elever eller lærere. Den store udfordring
på nuværende tidspunkt er at få skoler
og elever til at kommunikere og samar
bejde på tværs af landegrænser og med
de nævnte sproglige begrænsninger.
En udfordring, vi har forsøgt at imøde
kommende ved vores/følgende design af
progression i elevsamarbejdet.
Design af progression i elevsamarbejdet
1 Indledende fase: Kom i kontakt.
2 Arbejde / fremstillingsfasen:
udveksling af produkter om emnet.
3 Samarbejdsfase: Samarbejde omkring
emnet, i hvilket eleverne skal
samarbejde om de samme produkter
Indledende fase: At komme i kontakt
Vi har designet progressionen i samar
bejdet i projektet, så elever og lærere
har en indledende fase, hvor de kom
mer i kontakt, udveksler oplysninger om
dem selv og deres daglige liv. Et vigtigt
element heri er, at eleverne skal oprette
deres profil på den sociale platform,
der er udviklet til projektet. Her skal de
oploade et profilbillede og beskrive dem
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selv og deres interesser i både skrift, lyd
og billeder. Lærerne har her fokus på, at
der skal skabes en relation, eksempelvis
via computerspil, hvor eleverne opfordres
til at udfordre hinanden på virtuelle spil
platforme for at få skabt en god kontakt
til den videre kommunikation og samar
bejde i de kommende fælles faglige forløb.
Arbejde / fremstillingsfasen:
Udveksling af produkter om emnet
Når relationen er bygget op, starter de
faglige forløb. Her arbejder eleverne i
første omgang selvstændigt i hver deres
klasse med forskellige projektopgaver,
som de afslutningsvist udveksler med
eleverne fra de andre skoler. I den afslut
tende fase understøttes eleverne i at give

Platformen Rural School Cloud
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hinanden feedback på deres projekter. Det
kan både understøttes skriftligt, auditivt
og/eller i billeder. På den sociale platform
er der integreret en videokonference, som
eleverne kan bruge til deres fremlæggel
ser og feedback på projekter.
Samarbejdsfase:
Eleverne skal samarbejde omkring de
samme produkter
I den sidste fase i projektet skal eleverne
samarbejde via den sociale platform om
de forskellige projekter og i tilblivelsen af
projektets multimodale produkter. I denne
fase ligger de største udfordringer, da det
kræver en del kommunikation, planlæg
ning og kulturforståelse at skulle samar
bejde på tværs af landegrænser. Her skal

VIA University College

den relation, der er blevet opbygget, samt
de erfaringer eleverne har haft omkring
udveksling og feedback på hinandens
projekter gerne være et bærende element
igennem processen.
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Samarbejdet imellem lærerne
Projektet er ligeledes tænkt som et
praksisnært aktionslæringsforløb for de
lærere, der deltager i projektet. Ved at
lærerne skal samarbejde omkring udvik
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ling af de forskellige didaktiske designs
med guidelines ud fra det 21. århundredes
kompetencer, hvor en digital social plat
form skal være det digitale læringsmiljø,
forventes det, at lærerne også får udvidet
deres viden om og didaktiske kompeten
cer inden for dette felt. Lærerne opfordres
derfor til at have jævnlige virtuelle møder,
hvor de sammen udvikler og løbende
del-evaluerer forløbene ud fra de målsæt
ninger, der er i projektet.
For at samarbejdet mellem eleverne kan
fungere, må samarbejdet mellem lærerne i
første omgang fungere. Der viser sig også
her en række sproglige og ikke mindst
kulturelle udfordringer i opstartsfasen.
Udfordringer, vi forsøger at understøtte
ved, at lærernes kommunikation foregår
på den samme platform, som eleverne
samarbejder på, således at dette er det
virtuelle miljø, hvor udvikling, kommunika
tion og læring foregår og understøttes af
partnerne i projektet.
Platformen Rural School Cloud er desig
net, så hvert af de 4 temaer har sit eget
skrivebord med tilhørende lay-out (se
figur). På platformen findes forskellige
funktioner, der gør det muligt for lærerne
og eleverne at kommunikere, herunder
en chat-funktion og et video-konferen
ceværktøj. Derudover giver platformen
mulighed for, at man uploader forskel
lige filformater (tekstfiler, videofiler),
der lagres i mapper og kan deles med
andre på platformen. Platformen rummer
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også forskellige tekst- og video-behand
lingsprogrammer, der gør det muligt for
eleverne at arbejde sammen omkring en
produktion. Derudover kan man integrere
og linke til andre eksterne applikationer,
så de værktøjer, eleverne er vant til at
arbejde med, også er tilgængelige. Plat
formens funktionalitet er en væsentlig del
i projektet, og det har været diskuteret
meget, om man skal udvikle en selvstæn
dig platform eller om man skal benytte
sig af eksisterende læringsplatforme (eks.
www.Edmodo.com). Når valget faldt på
Rural School Cloud er det ikke mindst,
fordi man undervejs i udviklingsprocessen
lærer meget om, hvordan en passende
platform skal bygges op, hvilke funktioner
den skal kunne understøtte og hvordan
den skal se ud (lay-out).
Stor forskel på skoler
Det helt særlige ved projektet er, at ele
verne og lærerne kan opleve, at verden
uden for skolen er en integreret del af

Samsø skole skal
samarbejde med skoler
i England, og begge
skoler skal samarbejde
med skoler fra
henholdsvis Grækenland
og Makedonien.
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undervisningen. Samarbejdet mellem sko
lernes aktører og kommunikationen igen
nem platformen udgør en naturlig ramme
omkring elevernes arbejde med kompe
tencer til det 21. århundrede. Eleverne har
et ægte behov for at kommunikere med
de andre elever fra de andre landes skoler
i nogle autentiske situationer. Dette behov
bliver endnu mere udtalt, når eleverne i
fase 3 skal samarbejde omkring udvik
lingen af fælles multimodale produkter.
Derudover er det en væsentlig pointe, at
projektet vil gøre en særlig indsats i for
hold til afsides beliggende skoler i Europa.
Under vores besøg i Parma-regionen i

99

Italien, I midt-Grækenland og i Galicien
i Spanien blev det tydeligt, hvor store
regionale forskelle der er i Europa, når det
kommer til skoleudvikling, især på it-om
rådet, men også hvad angår tilknytning til
verden udenfor.

Eleverne kan bruge
en videokonference til
deres fremlæggelser og
feedback på projekter.
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Ressourcer
Følgende er eksempler på sociale medier og web 2.0 værktøjer integreret på platformen
for Current Affairs for at understøtte de forskellige processer i elevernes kommunikation
og samarbejde.
- News in English: http://www.dr.dk/Nyheder/Andre_sprog/English/
- BBC news for kids: http://www.bbc.co.uk/newsround
- Youtube: www.youtube.com
- Powtoons for education: https://www.powtoon.com/edu-home/
- Discovery Education: http://www.discoveryeducation.com/
- Prezi: www.prezi.com
- Animoto: https://animoto.com/
- Magisto: http://www.magisto.com/
- Audacity: http://audacity.sourceforge.net/
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Kommende temaer
Nr. 3-2015
Canadisk pædagogik i skolen
Ontario er specielt interessant for danske
skolefolk, først og fremmest fordi den
canadiske provins i høj grad har inspireret
den danske skolereform fra 2014.
Flere folk fra den danske uddannelsessektor og skoleverden har allerede taget
turen over Atlanten for ved selvsyn at se,
hvad de gør i Ontario.
Der har de fået erfaringer, som vi en dansk
skolekontekst, både på ledelsesplan og i
klasseværelset, kan blive inspireret af. Et
af mange indtryk fra klasseværelset er en
markant og vedvarende insisteren på at
arbejde efter mål og opstilling af kriterier
for centrale dele i fagene.
Dette nummer af Liv i Skolen vil videregive en række af de erfaringer, der er gjort
på ture til Ontario i Canada og bringe
indlæg, der vurderer fordele og ulemper
ved en overtagelse af de pædagogiske
principper i en dansk sammenhæng.

Nr. 4-2015
Feedback i naturfagene og matematik
Vi ved at feedback er en effektiv tilgang til
at skabe øget læringsudbytte hos eleverne,
og at feedback, for at være mest effektiv,
skal være læringsrelateret. Det betyder, at
der i arbejdet med feedback forudsættes
et fokus i form af læringsmål, en form for
kortlægning af hvor eleven befinder sig i
forhold til de mål, og didaktiske indsatser,
der bringer elevens læring fremad, fra
det sted, hvor denne befinder sig, til de
læringsmål der arbejdes hen imod. Med
denne tilgang trækker feedback også på
andre elementer fra uddannelsesforskningens resultater, nemlig at forventninger
skal være tydelige og synlige og at de
vurderinger man laver af elevens læring, i
højere grad skal være for læring og ikke af
læring.
Liv i skolen sætter fokus på hvordan dette
arbejde kan finde sted i naturfagene og
matematik i skolen.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Returneres ved varig adresseændring
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