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��� ,QGOHGQLQJ�±�&6&/�±�HQJHOVN�L�GHW�DOPHQH�J\PQDVLXP�

 
... e[SHULHQFHG�WHDFKHUV�KDYH�VHOGRP�EHHQ�LQYLWHG�WR�DNV�TXHVWLRQV�DQG�DFW�DV�FULWLFV�RI�
UHVHDUFK�SURGXFWV�GLVVHPLQDWHG�LQ�VWDII�GHYHORSPHQW�SURJUDPV��1RU�KDYH�WKH\�EHHQ�

VXIILFLHQWO\�RIWHQ�LQYLWHG�WR�H[SODLQ�WKHLU�UHDVRQV�IRU�DGDSWLQJ�LQVWUXFWLRQDO�LQQRYDWLRQV�

WR�SDUWLFXODU�FODVVURRP�FRQWH[WV. (Randi et al 1997, p 1212) 
Jeg ser min masteruddannelse og denne opgave i særdeleshed som en mulighed for at 
undersøge dele af min praksis som erfaren underviser i det almene gymnasium og som 
innovativ lærer (Randi et al 1997) med aktionsforskning (Rönnermann 1998), bla med en del 
forsøgsarbejde: �
7KH\��WHDFKHUV��FROODERUDWHG�ZLWK�VWXGHQWV�DQG�FROOHDJXHV�LQ�IRUPLQJ�QHZ�YLVLRQV�RI�WHDFKLQJ�

DQG�OHDUQLQJ (Randi et al 1998 p 1207) 
 
Formålet med den nye gymnasiereform er at det studieforberedende element i det almene 
gymnasium skal styrkes med ODQJW�VW¡UUH�Y JW�Sn�IDJOLJKHGHQ�RJ�VWXGHQWHUQHV�UHHOOH�
VWXGLHNRPSHWHQFH (Aftale af 28.maj 2003, p 2), samtidig skal den DOPHQGDQQHQGH�IXQNWLRQ�
RSGDWHUHV�RJ�XGE\JJHV (Ibid p 2). I aftalen understreges at hovedsigtet med reformen (styrket 
faglighed og reel studiekompetence) realiseres ved at inddrage nye arbejdsformer. /HDUQLQJ�LV�
HQKDQFHG�ZKHQ�LW�RFFXUV�LQ�VHWWLQJV�RI�MRLQW�DFWLYLW\ (Koschmann 1999 p 1). Disse 
arbejdsformer åbner op for meget mere systematiske og elevcentrerede læreprocesser, højere 
grad af tværfaglighed, tilrettelæggelse af undervisning og læring i Prinds’ 3 læringsrum 
(1999) og Ludvigsens læringsmiljø (2000). 
I virtuelle forløb1 i en asynkron kommunikation understøttes ikke blot interaktion og 
kollaboration, også selvregulerende læring og refleksive aktiviteter fremmes. Således kan et 
undervisningsdesign tilbyde mulighed for engagement (Wenger 1998) hvor det er afgørende 
at identitet og læring gensidigt støtter hinanden. Ved at læse og forholde sig til andre elevers 
og læreres bidrag tvinges eleven til at tænke, forme ideer og formulere dem meningsfuldt og 
fornuftigt (Zhu 1998). Dette foregår i en LQWHUSUHWLYH�]RQH (Wasser & Bresler 1996) hvor 
fælles fortolkning og en videnskonstruktion foregår i både individuelle som sociale processer 
i et socialt rum.  
Fra mange sider påvises det at der er fordele ved asynkron kommunikation, fx  tempo. I 
klasserummet (som al synkron kommunikation) gælder at tiden til at tænke og reflektere er 
sparsom. Oftest griber de hurtigste ordet og okkuperer talerummet eller kommunikationen 
(Hoel 2002). I en asynkron kommunikation får deltagerne mere tid til at tænke og formulere 
tankerne. Samme forskningsresultater viser endvidere at har de lærende først kommunikeret 
asynkront og så mødes fysisk, er forskellen mellem aktivt verbale og passivt verbale reduceret 
væsentligt. 
 
Ved at arbejde virtuelt og ikke Face-to-face skubbes mere ansvar over på eleven for hendes 
læreproces og på det at samarbejde (DVG 2001c), fokus ændres i et sådant læringsmiljø..�

���WKH�PRYH�RI�OHDUQLQJ�SURFHVVHV�WR�D�GLVWULEXWHG�YLUWXDO�V\PEROLF�HQYLURQPHQW�PHDQV�

WKH�LQVHUWLRQ�RI�D�PHWD�FRPPXQLFDWLYH�OHYHO�LQ�DOO�RI�WKH�OHDUQHU¶V�DFWLRQV�DQG�LQWHUDF�

WLRQV (Sorensen 1999 p 6). 
Det betyder at den sproglige interaktion er essentiel (Sorensen 2002a). I grupper skal eleverne 
konstruere viden ud fra CSCL-principper og med læreren som tutor. Resultatet skal være en 
større viden fagligt set og ift de øvrige ønskede kompetencer for den enkelte elev. Her peger 

                                                
1 For at kunne arbejde i CSCL-forløb må eleverne have lært at arbejde i grupper og delvist projektorienteret 
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undersøgelser på at en gruppes ZPD2 øger den enkeltes ZPD, sammen med en vejledning af 
læreren (Brown et al 1998) i WKH�LQWHUSUHWLYH�]RQH (Wasser et al 1996). I sproget skabes 
mening og er overindividuelt samtidig med den enkelte er med. Samtalen får i den forståelse 
dobbeltkarakter (Ludvigsen et al 2002a): Vi handler ift vores omgivelser og skaber mening 
gennem vores handlinger i samtaler med andre, der opfatter og tolker hvad vi gør. Derfor kan 
vores handlinger identificeres og gøres til genstand for analyse. Dette kan være med at at 
skabe en viden om hvordan elever skaber mening og kunstruerer viden. 
I faget engelsk tvinges eleverne til UHDO�ZULWLQJ���ZKHQ�WKH�UHDGHU�GRHV�QRW�NQRZ�WKH�DQVZHU�
DQG�JHQXLQHO\�ZDQWV�LQIRUPDWLRQ (Brown 2001 p 340)  
 
Sorensen (1999) konkluderer ift Computer-Supported Collaborative Learning (min tese): 

                                                
2 Zone of Proximal Development. Implikationerne af Vygotskys teori (Vygotsky 1978) er en bestemmelse af 

hvorledes alle opgaver erfares to gange: først ydre og socialt sammen med en anden, dernæst indre og 
individuelt - en interpersonel proces over i en intrapersonal proces (Knudsen 2001).  

7KH�YHU\�GLIIHUHQW�OHDUQLQJ�FRQGLWLRQV��SURYLGHG�WKURXJK�WKH�QHZ�GLDORJLFDO�SDUDGLJP��

PD\�EH�SDUW�RI�WKH�UHDVRQ�IRU�WKH�H[SHULHQFHG�ODFN�RI�VXFFHVV�LQ�VWLPXODWLQJ�RQOLQH�

LQWHUDFWLRQ�LQ�DV\QFKURQRXV�GLVWULEXWHG�FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ����7KH�QHZ�GLDORJLFDO�

FRQGLWLRQV�FUHDWH�D�QHHG�IRU�GLGDFWLF�FKDQJH�UHODWHG�WR�GHVLJQ�RI�FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ�

SURFHVVHV��WR�WHDFKLQJ�PHWKRGV�ZLWKLQ�FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ��DQG�WR�GHVLJQ�DQG�HVWDE�

OLVKPHQW�RI�YLUWXDO�HQYLURQPHQWV�IRU�FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ. (Sorensen 1999 p 7) 
Derfor må nogle centrale CSCL-begreber diskuteres og muligvis udvikles (Sorensen 1999), fx 
stilladsering (Bruner 1998), ægte interdependens og kollaboration (Salomon 1995), samtale 
som eksplorativ tale og LVVXH�EDVHG�diskussioner (Duffy et al 1998), ligesom også den 
mundtlige dialog må forstås som væsensforskellig fra den skriftlige (refleksive) dialog i en 
online interaktion. 
Således bliver min problemformulering følgende med udgangspunktet i ovenstående tese: � �

+YRUGDQ�O UHU�HOHYHU�L�HW�&6&/�IRUO¡E�L�IDJHW�HQJHOVN"�/ ULQJ��YLGHQGHOLQJ�RJ�
VWXGLHNRPSHWHQFH�� 

 
Undersøgelsen af min problemformulering er opbygget med en analyse af en casestudie over 
en 2.g gruppes asynkrone kommunikation i en virtuel konference, støttet af andet materiale og 
af sammenligning med andre gruppers arbejde, både 2.g og 2 3.g forløb.�
I opbygningen af min opgave redegør jeg først for min metode, den kvalitative metode og 
casestudier, og for design af et virtuelt miljø med CSCL hvor jeg har anvendt den kritiske 
metode og begrebet: “triangles in movement”. 
Dernæst vil jeg søge at besvare spørgsmålet hvorfor overhovedet arbejde virtuelt i det almene 
gymnasium. Det vil jeg gøre ved at redegøre for unge, identitetsdannelse og identitetsarbejde i 
sammenhæng med studiekompetence og almendannelse. I forlængelse heraf bliver jeg så mere 
konkret i det 4.afsnit i opgaven og redegøre nærmere for mit læringssyn med udgangspunkt i 
sociokulturel teori hvor eleverne forstås som aktivt lærende og som deltagere i praksisfælles-
skaber hvor læring for den enkelte er et spørgsmål om at engagere sig og bidrage til 
læringsfællesskabet. 
For at komme videre i afklaringen af om og i bekræftende fald eleverne lærer noget engelsk og 
overordnet set tilegner sig studiekompetence, diskuterer jeg engelskfagets didaktik, mål og 
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metoder. Herefter følger så udviklingen i designet af de 3 forløb, den kritiske ræsonneren og 
triangles in movement. 
Endelig så hoveddelen af opgaven: analyse af det konkrete 2g forløb med særligt henblik på 
elevernes videndeling og læring. Analysen baserer sig på den teoretiske ramme som jeg har 
opstillet og diskuteret i afsnit 4 mit læringssyn og det dialogiske begreb. Genstanden for min 
analyse bliver en gruppes arbejde i den virtuelle konference ved at analysere gruppens 
diskussion, såvel den faglige som den processuelle, og deres videndeling. Jeg har valgt 1 
gruppe, og udvælgelseskriterierne redegør jeg nærmere for i metodeafsnittet. De øvrige 
grupper i forløbet samt gruppearbejderne fra de to øvrige forløb inddrages i en sammenligning 
og perspektivering. 
 
Fokus for analysen bliver en diskussion af læring i grupper og CSCL hvor målet for de 
virtuelle forløb er udvikling af studiekompetence (almendannelse, de faglige mål). 
 
I et konkluderende afsnit diskuterer jeg hvorvidt tesen kan bekræftes, og hvorvidt gruppen har 
lært noget engelsk samt erhvervet sig (en indsigt i) nogle studierelevante kompetencer.  
 
��� 0HWRGH 
I min opgave undersøger jeg et pædagogisk design af 3 virtuelle forløb, CSCL, men ikke alle 
18 gruppers arbejde kan analyseres, derfor har jeg valgt en gruppes arbejde i en gruppekonfe-
rence og relateret materiale. 
I den første del af dette afsnit redegør jeg for sammenhængen mellem teori og empiri, for 
implikationerne af at have valgt den kvalitative metode, casestudiemetoden og på 
generalisering. Her beskriver jeg ligeledes de forskellige elementer af min empiri. Den kritiske 
metode har jeg anvendt i en refleksion over mit pædagogiske design af de virtuelle forløb. 
Endelig ønsker jeg også at have rum for refleksion over egen praksis. 
 
����� � 3 GDJRJLVN�IRUVNQLQJ3�RJ�GHVLJQ 
De generelle tendenser inden for uddannelsesforskningen diskuteres af van den Akker (1999) 
hvor pædagogisk design tenderer en interaktiv, cyklisk proces af forskning og pædagogisk 
udvikling. Det er i den sammenhæng jeg forstår min opgave. Her er teoretiske ideer 
inkorporeret og basis for pædagogiske forløb, som afprøves i en konkret undervisning, 
hvorefter forløbet - min empiri - underkastes en analyse ud fra teoretiske forståelser. 
 
Mit CSCL-forløb eller rettere mine 3 CSCL- forløb4 er dels organiseret udfra mange års 
undervisningserfaring, meget og meget forskelligartet forsøgsarbejde. Udgangspunktet er 
således ,QGOHGHQGH�XQGHUV¡JHOVHU� det af van den Akker (1999) benævnte begreb. Forløbene 
og de indledende undersøgelser er LQGOHMUHW�L�WHRUL. Den teoretiske forankring i mit 
forsøgsarbejde gennem årene er blevet forstærket, først af mit ekstra sidefag: psykologi og 
sidenhen af masterstudiet. Teorierne inden for forskellige aspekter af pædagogik og didaktik 
begrunder mit design af mine CSCL-forløb som nu er genstand for analyse i den foreliggende 
opgave. 

                                                
3 Jan van den Akker (1999) anvender begrebet som 'HYHORSPHQW�5HVHDUFK (se van den Akker 1999 p 4). Det 

har jeg valgt at oversætte til Pædagogisk forskning i denne her sammenhæng hvor begrebet ikke dækker over 
design af konkret undervisningsforløb, men anvendes i forbindelse med min metode til at analysere et 
undervisningsforløb. 

4 Hjemmesiderne er vedlagt som bilag 1 til opgaven 
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Min HPSLUL består af de 3 virtuelle forløb, dels mine beskrivelser - hjemmesider -, dels af 
elevarbejde og -evalueringer og mine forskellige former for feed-back. 
Jeg har valgt casemetoden (Andersen 1997) og én gruppes arbejde og vil inddrage de øvrige 
gruppers arbejder til perspektiverende sammenligninger i en teoretisk funderet analyse af 
gruppens arbejde, læring og videndeling. 
Den gruppe hvis arbejde jeg vil undersøge, er en 2.g gruppe fra det andet forløb. Gruppen er 
blevet valgt ud fra nogle anbefalinger fra klassens lærere over hvilken de anser for at være 
repræsentativ for 2.g.elever5. Således mener jeg at have fået fat i en repræsentativ gruppe; 
dette udfoldes undervejs i opgaven. Når det er en gruppe fra det andet forløb, skyldes det at 2.g 
klassen har arbejdet fra første dag i 1.g i grupper og er blevet undervist i gruppearbejdsmeto-
den, dermed har den en ret høj metakognitiv viden om læring. Derfor er betingelserne for at 
evaluere et forløb og dets implikationer bedre/ mere realistiske. 3.g holdet (de to andre forløb) 
består af elever fra 3 klasser med nogle meget forskellige forudsætninger for samarbejde og 
metarefleksion. 
 

'RNXPHQWDWLRQ��DQDO\VH�RJ�UHIOHNVLRQ er det fjerde element i van den Akkers pædagogi-
ske forskning og designmodel (van den Akker 1997). Her er fokus på en syste-
matisk dokumentation af empiri6 og de teoribaserede (teoriindlejrede) analysere-
sultater, refleksion over hele designet, forløbet, evaluering, implementationspro-
cessen og dens resultater. Refleksionen indbefatter ligeledes hvorledes designet 
kan udfoldes og videreudvikles (den globale teori).  

�
���������$NWLRQVIRUVNQLQJ  
Intentionen med aktionsforskning er fra starten at kunne påvirke, diskutere og problematisere 
hvor underviseren trækker erfaringer ud som så kan bruges i processen. Det er ikke mindst 
fordi forløbet er et undervisningsforløb og led i et forsøg. ���HHW�P|QVWHU�PHG�VWHJHQ�SODQHUD��
DJHUD��REVHUYHUD�RFK�UHIOHFWHUD�|YHU�I|UlQGULQJDU�L�HQ�VRFLDO�VLWXDWLRQ (Rönnermann 1998 p 
72).  
Ud fra refleksionen sker en revideret planlægning, processen kan således beskrives som en 
spiral (ibid). 
 
����� � .YDOLWDWLY�PHWRGH 
Når jeg har valgt en kvalitativ metode fremfor en kvantitativ, hænger det grundlæggende 
sammen med mit undervisningssyn. Læring, ansvar og interpersonelle relationer kan ikke 
nedbrydes til kvantificerbare størrelser (Coolican 1994). 
I en kvalitativ forskning/ undersøgelse understreger man betydninger, erfaringer (ofte verbalt 
beskrevet), beskrivelser, åbne spørgeskemaer og casestudier etc i modsætning til kvantitativ 
undersøgelse hvor man arbejder med målbare og direkte sammenlignelige størrelser, og hvor 
man kan anvende variabler. Ikke desto mindre foretager jeg dog kvantitative optællinger af 
aktiviteter og kommunikationshandlinger som eleverne og jeg som lærer indgår i i casen (se 
7.1). Kvalitative metoder (Jørgensen 1997) er åbne for de tendenser og bevægelser der findes i 

                                                
5 -HJ�YLO�QRN�VLJH�JUXSSH�����PHQ�PnVNH�HU�GHQ�OLGW�IRU�S Q��Vn�GHU�LNNH�HU�Vn�PHJHW�DW�DQDO\VHUH��

)DJOLJW��GDQVN��+HOH�VSHNWUHW�HU�UHSU VHQWHUHW��$�PHJHW�G\JWLJ�'�G\JWLJ��.�G\JWLJ�QnU�KDQ�JLGHU��&�KDU�HQ�
PHJHW��IO\YVN��WDQNHJDQJ���RJ�Vn�HU�GHU�MR�3��6RFLDOW��-HJ�NDQ�IRUHVWLOOH�PLJ�DW�JUXSSHQ�YLO�GHOH�YLGHQ�RJ�

DUEHMGH�VHUL¡VW�(dansklærerens anbefaling støttes af 3 andre lærere af 7). 
6 Analysemateriale: gruppekonferencen, individuelle mails (portfolio), ordstyrerens ugentlige mail, gruppens 

Presentation/ hjemmeside, elevevaluering, min evaluering af gruppens  og den enkelte elevs arbejde. 
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genstandsområdet, ligeledes er metoderne i slægt med en induktiv tilgang hvorved de 
dynamiske strukturer bagved forsøges indfanget. Men hvorledes generaliseres og almengøres 
den konkrete mening?  
�

������� &DVHVWXGLH 
Hvordan er forholdet mellem empiri og teori, eller hvordan kan og bør teoretiske styrede 
casestudier designes (Andersen 1997)? En casestudie kan defineres som (W�HOOHU�QRHQ�In�
WLOIHOOHU�VRP�JM¡UHV�WLO�JMHQVWDQG�IRU�LQQJnHQGH�VWXGLHU�����2IWH�HU�LGHDOHW�n�Jn�L�G\EGHQ�Sn�HW�

FDVH�RJ�SUHVHQWHUH�HQ�KHOKHWVDQDO\VH�VRP�VWnU�Sn�HJQH�EHLQ (Andersen 1997 pp 8-9). 
Forholdet mellem empiri og teoretiske modeller er i fokus hvor empirien indlejres i teori. I 
følge Yin (Andersen 1997) adskiller casestudier sig fra andre forskningsstrategier ved at de 
studerer DNWXHOOH�I QRPHQHU�L�HQ�YLUNHOLJ�NRQWH[W, især når grænserne mellem fænomener og 
kontekst ikke er klart definerede. Men der er muligheder for at generalisere når design og 
udvælgelsen af casen er knyttet til forskningsstrategien; således er fokus forholdet mellem 
empiri/ casen og teoretiske modeller. Når sammenhængen er klar, kan man dermed sikre 
repræsentativitet og generalisering. Derfor er den teoretiske ramme knyttet til min empiri, 
teorier om unges identitetsdannelse og -arbejde i senmoderniteten og læringsteorier som jeg 
redegør for og diskuterer sammen med teori om dialog, F2F, og hvordan dialog analyseres i de 
2 følgende afsnit.  
 
Repræsentativiteten er knyttet til den teoretiske tolkning og også til en vurdering af hvordan 
variabler kan påvirke resultaterne. Som et eksempel på variabler der påvirker resultatet in casu, 
virkede teknikken, konferencen, ikke de første 3 dage af det virtuelle forløb; udover at 
oprettelsen af konferencen (Skolekom og dermed sker oprettelsen uden for skolen) var atypisk 
forlænget. Desuden var skolens server temmelig ustabil. 
Den teoretiske analyse drejer sig om hvordan bestemte udfald skabes af komplekse processer, 
og med en vægt på hvordan aktørerne selv oplever deres rolle. Derved imødegår Andersen 
(1997) Coolicans udsagn (1994) om at nogle af ulemperne ved casestudier er den subjektive 
selektion, pålidelighed og validitet. Værdien af casestudier er for Coolican at se at casen kan 
modsige en teori, og at den giver et “unikt” indblik. Andersen (1997) uddyber dette ved at der  
ved casestudier kan udvindes/ trækkes nye implikationer af teoretiske indsigter, de kan 
afprøves på nye data. Et udsagn der støtter teorien bag den kritiske metode (se 2.3) i en 
udvikling af pædagogiske design, således gælder dette også for tolkning af casemateriale med 
sigte på at generere begreber eller hypoteser. 
Her er det imidlertid meget vigtigt, pointerer Andersen (1997) at forskeren er kritisk over for 
sine egne forudsætninger (et selvfølgeligt krav til alle forskere). Denne kritiske afstand kan 
forstærkes ved at have formuleret en klar model. 
Modeller/ teori indfanger kun en del af et fænomen, og alternative tilnærmelser kan give andre 
resultater. 
Kvale (1997) bruger to metaforer om en forsker (interviewer): som en "graver" (a miner) eller 
som en rejsende. Graveren leder efter ædle metaller, der findes i "ren" objektiv form som kan 
analyseres og fortolkes. Den rejsende bevæger sig derimod gennem et landskab hvilket 
resulterer i en beretning. Den kan viderefortælles når den rejsende er vendt hjem. Fortællingen 
skabes ved undersøgelser (samtaler, materiale af forskellig art) af det ukendte landskab. I den 
sidste måde at beskrive casen på er beretningen, fortolkningen farvet af den rejsendes 
oplevelser. Og den sidste måde har jeg valgt at anskue min empiri på  netop fordi jeg er stærkt 
involveret i processen som lærer og person, RJ fordi jeg ønsker at påvirke. 
 



DIG, SDU - Masteropgave. It-pædagogik: CSCL i engelsk side 7/68 
 
I den teoretiske tolkning inddrages en teoretisk ramme for tolkning af mening i casen og 
omfatter forskellige teorier. Det anser jeg for nødvendigt for at kunne finde mit svar på 
spørgsmålet: Hvordan lærer elever i et CSCL-forløb i faget engelsk? Læring, videndeling og 
studiekompetence (og underforstået hvordan tilrettelægger jeg bedst et sådant forløb). 

7KH�SRWHQWLDOLWLHV�RI�PHDQLQJV�LQ�WKH�RULJLQDO�VWRULHV�DUH�GLIIHUHQWLDWHG�DQG�XQIROGHG�E\�

WKH�WUDYHOHU
V�LQWHUSUHWDWLRQV�RI�WKH�WDOHV�KH�KDV�KHDUG��UHPROGHG�LQWR�QHZ�QDUUDWL�

YHV����WKH�WUDYHOHU�PHWDSKRU��SLFWXUHV��D�SRVWPRGHUQ�FRQVWUXFWLYH�XQGHUVWDQGLQJ�LQYRO�

YLQJ�D�FRQYHUVDWLRQDO�DSSURDFK�WR�VRFLDO�UHVHDUFK� (Kvale in print, p.4) 
Tolkningsniveau er på et ekspliciteret teoretisk grundlag. Her tolkes empiri, og således må - 
som nævnt overfor - "omkring" forskellige teorier med flere fokuspunkter i en teoretisk 
tolkning af min empiri. 
 
Gyldigheden af tolkning på et WHRUHWLVN plan må afhænge af om teorien for det anvendte 
område er kompetent, af forskerens evne til at se sammenhænge mellem enkeltobservationer 
og de systematiske forudsætninger, og til et grundigt kendskab om systemet der undersøges. 
Dette understøttes også af at trinene snarere end rækkefølge er vigtig (Tellis 1997). I 
casestudier er analytisk kontrol meget vigtig, og teoretisk styrede casestudier forudsætter klare 
modeller; der kræves altså en bevidst modellering og udvælgelseselementer i en strategi. 
 
������� 7ULDQJXOHULQJ 
Vha metodetriangulering (Coolican 1994) kan jeg få valideret mine kvalitative data ved at 
undersøge en gruppes læring, videndeling, interaktion og interpersonelle relationer og dens 
konkrete faglige metode. 
Yin (Tellis 1997) har identificeret 6 kilder som materiele til casestudier, heriblandt: 
dokumentation, observation og fysiske artifakter.  

7KH�QHHG�IRU�WULDQJXODWLRQ�DULVHV�IURP�WKH�HWKLFDO�QHHG�WR�FRQILUP�WKH�YDOLGLW\�RI�WKH�

SURFHVVHV��,Q�FDVH�VWXGLHV��WKLV�FRXOG�EH�GRQH�E\�XVLQJ�PXOWLSOH�VRXUFHV�RI�GDWD��<LQ��

�������7KH�SUREOHP�LQ�FDVH�VWXGLHV�LV�WR�HVWDEOLVK�PHDQLQJ�UDWKHU�WKDQ�ORFDWLRQ. (Tellis 
1997 p 2) 

De kvalitative data er meget omfattende og vil blive trukket ind som reference. 
*UXSSHNRQIHUHQFHQ�er min primære data. Den består af Skolekom med en for alle grupper 
fælles konference med mulighed for mails af almen interesse, underkonferencer hvor den 
enkelte gruppe har sit arbejdssted. Alle i klassen har adgang til begge typer konferencer. I 
gruppekonferencen skriver man indlæg, evt med vedhæftet materiale (Se bilag 2: Aktivitet i 
gruppen), det er krav til antal ugentlige samt til typer af indlæg. Et krav er at tielen for den 
enkelte mail skal være karakteristisk for indholdet. Ordstyrerens ugentlige report er ligeledes 
et krav. 
6NULIWOLJ�SURGXNWLRQ er dels de skriftlige indlæg i konferencen, beskrevet ovenfor, eleverne 
imellem og mellem eleverne og læreren. Dels af vedhæftede filer med analyse af tekster, 
kanaliseringspapirer7 hvor eleverne deler viden. Ordstyrer lægger ved slutningen af hver uge 
en mail om hvad der der sket i ugens løb, og hvor der skal ske noget i den følgende. Endelig 
sender eleverne  individuelle ugentlige mail til mig. 
6S¡UJHVNHPDHW�HOOHU�HYDOXHULQJHQ�har i min analyse af forløbet et understøttende formål til at 
kvalificere min forståelse af videndeling og interaktion i gruppen. Derudover har evalueringen 
to formål i selve undervisningsforløbet: 1. Eleverne evaluerer forløbet, deres arbejdsindsats, 

                                                
7 I et kanaliseringspapir kanaliserer en elev sin viden fra en kilde videre til andre i fx en gruppe og vurderer 

relevans ift et fælles arbejde/ projekt. 
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læring og ansvar, i denne proces tvinges de til refleksion. 2. At jeg finder ud af, hvad der er 
gået gået godt og mindre godt i forløbet og hvorfor, altså min evaluering af gruppens og den 
enkelte elevs faglige indsats og processen. Det drejer sig om eksplorative undersøgelser. 
Spørgeskemaet blev fortrinsvis konstrueret med åbne spørgsmål (Coolican 1994) hvor 
fordelene er en større informationsmængde, mere nuancerede svar og færre muligheder for 
misforståelser. Den store ulempe er ringe mulighed for at kvantificere og sammenligne 
resultaterne. Ved analysen af de kvalitative data opnås validitet af de nuancerede svar ved 
trianguleringen. Denne validitet er yderligere kvalificeret af at besvarelserne ikke er anonyme. 
Således er det muligt at sammenstille de enkelte elevers oplevelse af gruppearbejdet med mine 
observationer i vejledningen. 
0XQGWOLJ�IUHPO JJHOVH�Ved elevernes præsentation med Presentation eller en hjemmeside af 
deres tema deler de deres viden med resten af klassen. Desuden er kommunikationen i 
formidlingsopgaven ægte fordi eleverne skal skrive om et tema de har større indsigt i end 
modtageren har. 
Al produktion, i konference, fremlæggelse og lydfiler, lægges til grund for den faglige og for 
den processuelle lærerevaluering. Der er tilsvarende materiale fra de andre grupper i 2g og 
materialet fra de to 3.g. forløb. 
På KMHPPHVLGHQ for forløbet har jeg beskrevet formål, indhold og links, den praktiske 
organisering, krav til elevernes arbejde, produktkrav og evaluering (deres af forløbet og af min 
organisering, desuden min evaluering af processen og produktet). Alle 3 forløb er på 
hjemmesider. 
 
����� � 'HQ�NULWLVNH�PHWRGH���0HWRGH�IRU�XQGHUYLVQLQJGHVLJQHW 
Udgangspunktet for kritisk forskning - for at indkredse begrebet: et idealiseret innovationsfor-
løb - er GRLQJ�FULWLFDO�UHVHDUFK�PHDQV����WR�UHVHDUFK�ZKDW�LV�QRW�WKHUH�DQG�ZKDW�LV�QRW�DFWXDO 
(Skovsmose et al 2000 p 5), altså undersøgelse af (først hypotetiske) alternativer til en faktisk 
praksis der ønskes ændret. Den basale opgave for kritisk forskning er at påvise alternativer 
(ibid). Således er der en tæt sammenhæng med aktionsforskning:�
I den kritiske metode er udgangspunktet den aktuelle situation som ønskes ændret til et 
alternativ: den forestillede situation der kan løse problemer/ forhold i den aktuelle situation. I 
mit forløb er dén forestilling om et alternativ udtryk for at det almene gymnasium ikke lægger 
tilstrækkelig vægt på udvikling af studiekompetence (Beck & Gottlieb 2002) og er ligeledes et 
udtryk for at gymnasieelever, generelt set, ikke synes der er nok projektarbejde og 
selvstændigt arbejde. Oftest vil det realistiske og praktiske alternativ, den arrangerede 
situation, være forskellig fra den forestillede situation som et resultat af forhandling mellem 
lærere, elever, forskere8 og/eller ledelse etc. 3 specifikke scenarier kan gøres til genstand for 
undersøgelser med analytisk forskel: 

                                                
8 Forhold som både Randi et al (1997) og Cuban (1993) diskuterer ifm læreren som innovator. 

 
1. Den aktuelle situation -> Den forestillede situation: pædagogisk fantasi (generere ideer): 

Processen har udgangspunkt i den aktuelle situation, begrebsliggør en anderledes under-
visning, identificerer alternativer og tilvejebringer forandringsmuligheder. 

2. Den aktuelle situation -> Den arrangerede situation: praktisk organisering (udføre 
projektet): repræsenterer en realistisk, måske pragmatisk udgave af den pædagogiske 
fantasi og er resultat af forhandling mellem involverede parter, der sikrer overensstem-
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melse mellem den forestillede situation og den arrangerede situation. Forskellen mellem 
de 2 nævnte processer er analytisk. 

3. Den forestillede situation -> Den arrangerede situation: kritisk ræsonneren (drage 
konklusioner): Proces hvorved gennemførelsen af den pædagogisk fantasi overvejes som 
de innovative elementer i den praktiske organisering - kritisk interaktion mellem disse to 
processer. Strategi: gennemskue den arrangerede situation for bedre at forstå den fore-
stillede situation + analyse af ikke gennemførte muligheder. 

Den kritiske ræsonneren udløser nye spørgsmål for en ny aktuel situation  - en spiral som i 
aktionsforskning, men hvor den nøjere analyse mellem processerne i 1-3 sikrer en kvalitet 
(Skovsmose et el 2000).  
Der bygges videre på erfaringer fra tidligere forløb med asynkron kommunikation på basis af 
skriftlig og mundtlig evaluering med elever og med fagkollega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Således er den enkelte forløb designet - ud fra evaluering og refleksioner fra det foregående 
forløb (og tidligere erfaringer), samt teoretiske overvejelser og diskussion. Ved den teoretiske 
analyse og reflksion over den arrangerede situation og den kritiske ræsonneren forstås 
undervisning som en proces i en stadig forandring og udvikling. 
 
��� (OHYHUQH�L�GHW�DOPHQH�J\PQDVLXP 
Men hvorfor - i min stadige søgen efter et svar på - overhovedet arbejde virtuelt i det almene 
gymnasium? Det vil jeg søge at besvare ved at redegøre for unges identitetsdannelse og 
identitetsarbejde i sammenhæng med studiekompetence og almendannelse, og hvad det fordrer 
af det almene gymnasium. I forlængelse heraf vil jeg dernæst redegøre nærmere for læring, 
CSCL og arbejdsformer, gruppearbejde og projektarbejde. 
�

����� � 8QJH�RJ�LGHQWLWHWVGDQQHOVH�L�VHQPRGHUQLWHWHQ 
)O\GHQGH�PRGHUQLWHW er den metafor hvormed Bauman (Andreasen 2001) karakteriserer 
nutiden og den samfundsmæssige realitet; IO\GHQGH i modsætning til fast forankring, solid 
genstand der ikke ændrer form. Metaforen IO\GHQGH�PRGHUQLWHW giver konnotationer om væske 
der skifter form og retning i forhold til omgivelserne, ligesom noget flydende er svært 
håndgribeligt. Vores samfund bliver også beskrevet som refleksivt moderne (Ziehe 1989) hvor 
refleksiviteten betegner en evig forholden sig til sig selv. Andreasen (2001) spørger hvilke 
konsekvenser samfundsudviklingen hvor vi må uddanne os og være omskiftelige livet 
igennem, har for uddannelsessystemet. De kompetencer som et individ i senmoderniteten skal 
besidde og udvikle, kan beskrives som de faglige, almene, personlige og sociale kompetencer. 
Profilen på fremtidens arbejdskraft som påvist af Fullan (1993): folk der kan kommunikere, 
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tænke og vedblive med at lære; de skal kunne udvise positive holdninger og adfærd, tage 
ansvar, tilpasse sig og samarbejde med hinanden. Derfor skal uddannelsessystemet støtte 
tilegnelsen af 3 kompetencer: Menings-, relations- og refleksionskompetencer (Qvortrup 
2001). Dette indebærer at der nødvendigvis må ske et skifte fra formidlingspædagogik til en 
pædagogik hvor eleverne selv har hovedrollen i de processer hvor der konstrueres viden 
(Ludvigsen et al 2000) (uddybes afsnit 4 om CSCL og læring). 
 
Unge generelt og dermed også eleverne i dagens almene gymnasium kan karakteriseres som 
groft sagt den "nye socialisationstype" med et relativt svagt udviklet jeg. Førhen lå identiteten  
fast, var statisk i den "jeg-stærke" socialkarakter som var behovsudskydende og lod sig styre af 
et fremtidsperspektiv, det Riesman (1950/61) kalder det indrestyrede individ.  
Den nye socialisationstype har svært ved at vælge i den næsten grænseløse frihed. 
Traditionelle normer og rammer er i opløsning, den sociale situation står åben, hvilket på én 
gang er en opløsningsproces og en frisættelse. Endvidere påviser Ziehe et al (1983) en 
manglende arbejdsglæde og selvfølelse og ungdommens problemer med autonomien.  
 
Ziehe (1989) ser nogle determinerende kulturelle tendenser: en øget refleksivitet, formbarhed 
og individualisering. Med en øget refleksivitet menes muligheden for at den unge forholder sig 
til sig selv, iagttager, kommenterer sig selv, i høj grad ved hjælp af sekundære erfaringer der 
ikke er formidlede, og som ligger forud for den unges egne primære erfaringer. Den anden 
kulturelle tendens er formbarheden. Den tredje er individualiseringen med den enkeltes 
frigørelse fra de traditionelle tolkningsmønstre. Ens egen families fortid er ikke længere noget 
sikkert sammenligningsgrundlag 
 
Giddens skriver (1991) at vi oplever at livet er risikofyldt, og de risici vi er udsat for, er af en 
anden art pga. den megen viden i moderniteten end i det traditionelle samfund. Nu skal vi selv 
afgøre/ selv tage stilling til alt; der er ingen absolut sandhed at holde sig til. Vi må i stedet 
forlade os på ekspertviden, på at alting nok skal gå. Den tillid siger Giddens (1991), dannes i 
det første leveår (Eriksons begreb (1968) basic trust). 

 
At være ontologisk sikker betyder at man besidder, bevidst eller ubevidst, svar på 
grundlæggende eksistentielle spørgsmål, Giddens: selve eksistensen, forholdene mellem den 
ydre verden og det menneskelige liv, andre personers eksistens og endelig selvidentitet. 
Selvidentitet lig selvet, forstået refleksivt af personen i forhold til hendes biografi. 

$�SHUVRQ�ZLWK�D�UHDVRQDEO\�VWDEOH�VHQVH�RI�VHOI�LGHQWLW\�KDV�D�IHHOLQJ�RI�ELRJUDSKLFDO�

FRQWLQXLW\�ZKLFK�VKH�LV�DEOH�WR�JUDVS�UHIOH[LYHO\�DQG�����FRPPXQLFDWH�WR�RWKHU�SHRSOH� 
(Giddens 1991 p 54) 

En persons identitet ses i evnen til at have en bestemt fortælling kørende, ikke i opførslen. Vi 
er ikke hvad vi er, men hvad vi gør os selv til9. Således forstås selvidentiteten hos Giddens 
som et refleksivt projekt da refleksiviteten også gennemtrænger selvets kerne. 

                                                
9 Det er en forklaring på hvorfor store børn og helt unge “leger” med identiteter i chatrum, det kan også være 

med til at de kan se det “sjove” i at arbejde asynkront i konferencer. 

:KDW�WR�GR"�+RZ�WR�DFW"�:KR�WR�EH"�7KHVH�DUH�IRFDO�TXHVWLRQV�IRU�HYHU\RQH�OLYLQJ�LQ�

FLUFXPVWDQFHV�RI�ODWH�PRGHUQLW\���DQG�RQHV�ZKLFK���DOO�RI�XV�DQVZHU��HLWKHU�GLVFXUVLYHO\��

RU�WKURXJK�GD\�WR�GD\�VRFLDO�EHKDYLRXU� (Giddens 1991 p 70) 
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Disse svar kan kun findes på basis af ontologisk sikkerhed og i den stadige fortælling. Det 
enkelte individ må selv vælge sin livsstil, hvordan er op til individet selv. Valget er imidlertid 
begrænset af sociale forhold (Giddens 1991 p 6). 
Risikoen er at identiteten bliver flydende, situationsbestemt og gruppestyret, selve identiteten 
er relativeret. 

,GHQWLWHW�HU�YDOJW�L�IRUKROG�WLO�VLWXDWLRQHUQH���RJ�GHUIRU�HU�SHUVRQHUQH�\GHUVW�EHYLGVWH�RP�

GHP�VHOY�RJ�GHUHV�RSJDYH��GHW�KDQGOHU�RP�DW�VNDEH�VLJ�VHOY�VRP�SHUVRQ� (Jørgensen 1994 
p 186) 

Ziehe taler om identitetsarbejde (Ziehe et al 1983) hvor arbejdet er at finde identitet, mening 
og sammenhæng, afhængig af andres reaktioner. For en undervisning har de nutidige kulturelle 
tendenser den konsekvens at relationerne mellem elever og lærer skal være personlige og 
reetableres igen og igen. 
 
Hvert mennesker er tvunget til selv at skabe mening, der er stigende krav til forståelsen af 
hvordan man opfatter og præsenterer sig selv i forhold til andre. Hele ens personlighed ligger 
under for kravet om formbarheden for at danne sin egen identitet. Med manglende traditioner 
og faste værdier er der øget behov for resonans. 
Denne usikkerhed og normopløsningerne skaber angst for nederlag, en præstationsangst: "Jeg 
har ikke lyst!" ses som en regressionsmulighed for at undgå nederlag. En anden konsekvens 
ses i diskussionen med forstyrrelser i undervisningen hvor nutidens elever ikke som tidligere 
benægter en beskyldning, men retfærdiggør eller skyder ansvaret fra sig, ofte uden erkendelse 
af at have gjort noget (Ziehe 1989). 
Kontingensproblemet (Rasmussen 1995) dækker over beskrivelsen af vor nye vilkår hvor det 
enkelt individ selv skal skabe mening. Udtrykket kontingens dækker over den tilstand hvor YL�
LNNH�O QJHUH�KDU�QRJHQ�IDVW�EDVLV��$OW�NDQ�Y UH�IRUVNHOOLJW��DOW�NDQ�IRUDQGUH�VLJ (Ziehe, citeret 
i Rasmussen 1996 p 65). Det har naturligvis/ eller bør have konsekvenser også for 
undervisningens tilrettelæggelse i det almene gymnasium. 
 
����� � 8QJH��O ULQJ��VWXGLHNRPSHWHQFH�RJ�DOPHQGDQQHOVH 
Paradigmeskiftet i læringssyn fra den traditionelle klasseundervisning med den alvidende/ 
fagformidlende tankpasserlærer, der fylder på eleverne som tomme kar, til en forståelse af 
eleven som aktivt lærende der selv konstruerer viden i et fællesskab med andre elever, og en 
lærer der understøtter den læringsproces, eller som DVVLVWHUHU�HOHYHUQHV�O ULQJVSURFHV

�
0, er 

baseret på den samfundsmæssige udvikling fra det industrielle samfund til videnssamfundet 
hvor livslang læring er blevet et mantra, og hvor viden skaber værdi.  
Fordi læring således blot ikke er læring, men fordi læring ændrer hvem vi er og hvad vi kan, er 
det erfaring med identitet; læring er ikke blot en ophobning af færdigheder og informationer, 
men en proces med at blive - en bestemt person. I denne identitetsdannelse bliver læring en 
kilde (source) af meningsfuldhed og af personlig og social energi (Wenger 1998). For mange 
elever repræsenterer skolen et valg mellem en meningsfuld identitet og læring - en konflikt 
mellem deres sociale og personlige liv og deres engagement i skolen. Derfor er det første krav 
til undervisningsdesign at det tilbyder mulighed for engagement, siger Wenger (1998). Det er 
afgørende for dette engagement at identitet og læring gensidigt støtter (eng: serve) hinanden. I 
følge Wenger må eleverne ligeledes have mulighed for at udforske hvem de er, hvem de ikke 
er og hvordan de kan blive det. At blive i stand til at forstå hvor de kommer fra og hvor de kan 
komme hen. Endelig må de også lære hvad det vil sige at have indflydelse på verdenen og 

                                                
10 Citat fra Lars-Henrik Schmidt i DR1’s Profilen, d. 11.12.01 
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således have betydning. 
 
Med det almene gymnasiums dobbelte formål: almendannelse og studiekompetence er der 
mulighed for at læring og identitetsarbejde kan foregå, omend der bør blive meget bedre 
betingelser med den nye gymnasiereform. 
Den strukturelle studiekompetence defineres af Beck & Gottlieb (2002) som HYQH��O\VW�RJ�
LQGVLJW�L�IRUKROG�WLO�DW�JHQQHPI¡UH�HQ�YLGHUHJnHQGH�XGGDQQHOVH (p.12) hvor HYQH betegner 
evnen til at lære i dybden udover adækvate personlige og sociale kompetencer. /\VW er ønsket 
om at fordybe sig og til videreuddannelse, mens LQGVLJW viser selvindsigt i forhold til omfanget 
af evne og lyst, både en ydre og indre valgkompetence. Den studiekompetente elev kan PHJHW�
VHOY og kan indgå i produktive og kvalificerende interaktioner. 
Heroverfor kan studiekompetence defineres processuelt, nemlig at den tilegnes over tid og 
under indflydelse af specifikke kontekster der fremmer eller hæmmer dannelsen af 
studiekompetencen. 
Udviklingsprogrammet forsøger at øge fokus på det studieforberende således at de faglige 
kompetencer forenes for at opfylde formål med det almene gymnasium: almendannelse, 
hvilket sker i de enkelte fag, studiekompetence og almene, sociale og personlige kompetencer 
 
Udgangspunktet for almendannelsen må være at eleverne får indsigt i problemstillinger som 
samfundet anser for at vigtige og væsentlige. Formålet har at gøre med fagene, deres indbyrdes 
vægt og indhold. Harry Haue definerer almendannelse som 

$OPHQGDQQHOVHQ�HU�J\PQDVLHWV�KHOOLJnQG��GHU�V¡UJHU�IRU��DW�P¡GHW�PHOOHP�HOHY�RJ�VWRI�

EOLYHU�PHUH�HQG�GHW�HQNHOWH�IDJ��(Q�DOPHQW�GDQQHW�VWXGHQW�HU�VWXGLHIRUEHUHGW�Sn�HQ�VnGDQ�

PnGH��DW�KXQ�Sn�HQ�DQVYDUOLJ�PnGH�NDQ�OHYH�RJ�DUEHMGH�PHG�VLQH�NRPSHWHQFHU��$W�KDYH�

DOPHQGDQQHOVH�VYDUHU�WLO�DW�KDYH�I UGVHOVNXOWXU�L�WUDILNNHQ��(Nyhedsbrev UVM 2003) 
 
Hvad man lærer i skolen, er i følge Wenger (1998) et spørgsmål om at flytte hvad man har lært 
fra en fællesskab til et andet for hvad man lærer i et praksisfællesskab, bliver en del af den 
lærendes identitet11. Derfor får skolen relevans ikke blot ud fra indholdet i det underviste, men 
ud fra de eksperimenter med identitet som eleverne kan give sig af med mens de er der. 
Spørgsmålet må som følge heraf være hvordan skolen kan skabe transformerende oplevelser så 
elever forstår sig selv som lærende og således deres evne til at bevæge sig fra et praksisfælles-
skab til et andet og lære hvad de skal lære mens de er der. De transformerende oplevelser skal 
rummes i udviklingen af elevernes studiekompetence og være et mål for almendannelsen. 
Identitet og læring hænger uløseligt sammen. Hvorledes skal læring så forstås, og hvorledes 
kan/ skal den organiseres? 
 
��� / ULQJ�
Paradigmeskiftet i læringssyn fra et spørgsmål om hvordan viden overføres til en elev over en 
konstruktivistisk hvor individet selv aktivt konstruerer viden til en sociokulturel teoriramme 
med kollaborativ læring, har stor betydning for organisering og tilrettelæggelse af 
læringssituationer og er så småt ved at slå igennem i undervisningsverdenen. I hvert fald på et 
verbalt plan. 
I min afsøgning af hvordan eleverne lærer engelsk i et CSCL-forløb, vil jeg i dette afsnit 

                                                
11 Dysthe (2001b) beretter om Laves undersøgelse om hvordan man lærer at blive skrædder i Liberia som et 

udtryk for at uddannelse handler om at udvikle en identitet, læringen var det væsentligste, ikke undervisnin-
gen. Desuden gik det op for Lave at al læring er situeret, dvs indvævet i den lærendes daglige liv. 
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redegøre for og diskutere min læringsteoretiske forståelse hvorfra min praksis er funderet for 
at kunne analysere min case. 
Først redegør jeg for centrale elementer i sociokulturel teori hvor læring basalt ses som 
situeret, (hovedsageligt) socialt, distribueret og medieret. Derfor er sproget grundlæggende i 
læringsprocessen, og de lærende er deltagere (se afsnit 3) i et praksisfællesskab (Dysthe 
2001b). Endelig diskuteres betydningen af it, læring i grupper og kollaborativ læring. 
 
������� 6RFLRNXOWXUHO�WHRUL 
Eleverne konstruerer som aktivt lærende (se 3.2) viden i fællesskab med andre i deres 
læringsproces og har hovedrollen i de processer hvor der konstrueres viden (Ludvigsen et al 
2000). 
Med ordene SURFHVVHU, NRQVWUXHUH�YLGHQ og HOHYHUQH�forstås et læringsmiljø hvor kognition og 
læring er sociale fænomener og socialt distribuerede. Dermed er etablering af et undervis-
ningsrum (her i en klasse/ et hold) karakteriseret af 4 hovedkomponenter, som Brown et al 
(1993) konkluderer: 1. Individuelt ansvar i tæt sammenhæng med gensidigt fællesskab og gen-
sidigt ansvar. 2. Respekt, der erhverves ved ansvarlig deltagelse. 3. Fælles samtalekultur. 4. 
Ritualer. Komponenter der uddybes senere. 
Salomon forstår distribueret kognition som  

3HRSOH�DSSHDU�WR�WKLQN�LQ�FRQMXQFWLRQ�RU�SDUWQHUVKLS�ZLWK�RWKHUV�DQG�ZLWK�WKH�KHOS�RI�

FXOWXUDOO\�SURYLGHG�WRROV�DQG�LPSOHPHQWV����,Q�RWKHU�ZRUGV��LW�LV�QRW�MXVW�WKH��SHUVRQ�

VROR��ZKR�OHDUQV��EXW�WKH��SHUVRQ�SOXV���WKH�ZKROH�V\VWHP�RI�LQWHUUHODWHG�IDFWRUV��(Salo-
mon 1993 p xiii. Tekstens understregning)  

 
At kognition er distribueret, medfører at den er situeret, og herved fremhæves den kollektive 
dimension. Kognition er netop distribueret mellem individer og omgivelser og er således 
forankret i sociale situationer, men strækker sig ud over det enkelte individ til andre personer 
og artefakter, fysiske som symbolske. Desuden ses en ændring i relationen mellem det sociale 
og kognitive, de er gensidigt afhængige (Ludvigsen et al 2000). 
I en diskussion af teori og praksis af distribueret ekspertise i et klasseværelse forstår Brown et 
al (1993) distribueret kognition som strakt ud over (stretch over), og ikke delt, personer - krop 
og sind, aktivitet i kulturelt organiserede rammer. Her baseres deltagelse altid på situerede 
diskussioner, forståelser og forhandlinger med det resultat at forståelse og erfaring konstant 
interagerer, som også Salomon & Perkins (1998) demonstrerer i de såkaldte VSLUDO�
UHFLSURFLWLHV hvori yderligere inddrages betydningen af FXOWXUDOO\�SURYLGHG�WRROV�DQG�
LPSOHPHQWV (Salomon 1993 p xiii.) eller VLJQLILNDQWH�DQGUH (Erstad 1999). 
 
De kognitive processer er integreret i sociale handlinger med sproget som et socialt værktøj; 
processerne foregår altså ikke isoleret i det enkelte individs hoved, men er forankret i sociale 
situationer (Ludvigsen et al 2000). 

'HWWH�EHW\U�DW�O ULQJ�RJ�NXQQVNDSVXWYLNOLQJ�Pn�IRUVWnV�VRP�VLWXHUWH�DNWLYLWHWHU�L�XOLNH�

IRUPHU�IRU�SUDNVLVIHOOHVVNDS����)RNXV�EOLU�UHWWHW�PRW�KYRUGDQ�DNW¡UHUQH�NRRUGLQHUHU�

KDQGOLQJHU��KYRUGDQ�HQ�VRFLDO�RUGHQ�VNDSHV��RJ�KYRUGDQ�HQGULQJ�RJ�Q\VNDSQLQJ�NDQ�

ILQQH�VWHG�L�VDPVSLO�PHOOHP�LQGLYLGHU�RJ�RPJLYHOVHU.�(Ludvigsen et al 2000 p 3) 
 
Deltagerne i praksisfælleskaber er det bærende element. 
Wenger (1998) opstiller 4 præmisser som hans læringsteori bygger på, nemlig: 1. Vi er alle 
sociale væsner, et centralt aspekt ved læring. 2. Viden er spørgsmål om kompetence indenfor 
respekterede områder, og 3. Viden har at gøre med deltagelse og aktivt engagement. 4. Læring 
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skal skabe mening, vores evne til at opleve verdenen og vores engagement i den som 
meningsfuld. 4 præmisser som karakteriserer socialt deltagende i en lære- og vidensproces: 
mening, praksis, fællesskab og identitet. 

6XFK�SDUWLFLSDWLRQ�VKDSHV�QRW�RQO\�ZKDW�ZH�GR��EXW�DOVR�ZKR�ZH�DUH�DQG�KRZ�ZH�LQ�

WHUSUHW�ZKDW�ZH�GR� (Wenger 1998 p 4) 
At placere fokus på deltagelse har omfattende implikationer for hvad det vil sige at forstå og 
understøtte læring. For den enkelte betyder det at læring er et spørgsmål om at engagere sig og 
bidrage til praksisfællesskaber. 
Wenger (1998) ser der en tæt sammenhæng mellem læring og identitet, og uddannelse er 
således en gensidig udviklingsproces mellem fællesskab og individerne (afsnit 3), én der 
rækker langt videre end blot socialisation. 

+RZ�FDQ�ZH�HQDEOH�WUDQVIRUPDWLYH�H[SHULHQFHV�WKDW�FKDQJH�VWXGHQWV¶��XQGHUVWDQGLQJ�RI�

WKHPVHOYHV�DV�OHDUQHUV�DQG�WKXV�WKHLU�DELOLW\�WR�PRYH�DPRQJ�SUDFWLFHV�DQG�OHDUQ�ZKDWH�

YHU�WKH\�QHHG�WR�OHDUQ�ZKHUH�WKH\�DUH" (Wenger 1998 p 69) 
I følge Ludvigsen et al (2000) medfører det at eleverne skal arbejde i et læringsfællesskab og 
vha forskellige arbejdsformer producere viden som de deler med hinanden, og som forankrer 
eleverne i den samfundsmæssige kontekst de lever i. Forankringen skal sikre at eleverne 
oplever arbejdet som relevant.  
 
����� � / UHSURFHVVHU 
For nærmere at indkredse hvordan læreprocesserne foregår, vil jeg i de følgende afsnit 
redegøre for relevante elementer af Vygotskys og Bakhtins teorier, videreudviklingen af 
teorierne, implikationerne og hvordan de appliceres. Hensigten med afsnittene er ligeledes at 
kunne beskrive hvordan elever lærer i samarbejde med andre i grupper 
 
Vygotskys indflydelse har i de seneste år været stærk stigende i den vestlige verden inden for 
diskussionen af udviklingen af de specifikt menneskelige intellektuelle funktioner. I 0LQGV�LQ�
6RFLHW\ (1978) diskuterer Vygotsky bla. forholdet mellem læring og udvikling og introducerer 
begrebet: Zone for nærmeste udvikling (ZPD). Her bestemmer man to udviklingsniveauer: det 
aktuelle udviklingsniveau og læringspotentialet som den lærende rent faktisk kan klare med 
hjælp fra andre.  

,W�LV�WKH�GLVWDQFH�EHWZHHQ�WKH�DFWXDO�GHYHORSPHQWDO�OHYHO�DV�GHWHUPLQHG�E\�LQGHSHQGHQW�

SUREOHP�VROYLQJ�DQG�WKH�OHYHO�RI�SRWHQWLDO�GHYHORSPHQW�DV�GHWHUPLQHG�WKURXJK�SUREOHP�

VROYLQJ�XQGHU�DGXOW�JXLGDQFH�RU�LQ�FROODERUDWLRQ�ZLWK�PRUH�FDSDEOH�SHHUV��(Vygotsky 
1978 p 86) 

Hermed er der muligheder for at kunne fastlægge en hensigtsmæssig opfyldelse af den 
lærendes læringspotentiale. 
En konsekvens af begrebet må resultere i en diskussion af imitation og læring; den lærende 
kan kun imitere hvad der ligger inden for hendes ZPD, og læring kan kun ske hvis det ligger 
over det aktuelle udviklingstrin. Implikationerne af Vygotskys teori om ZPD er en 
bestemmelse af hvorledes ydre viden og evner bliver approprieret12 hos den lærende; alle 
opgaver erfares to gange: først ydre og socialt sammen med en anden, dernæst indre og 
individuelt - en interpersonel proces over i en intrapersonal proces.  
ZPD kan inkludere mennesker, voksne som børn, med forskellig ekspertise, men kan også 
være artefakter. 

                                                
12 Begrebet appropriation anvendes i stedet for det snævrere og “belastede” begreb internalisering. (Brown et al 

1993) 
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7KH�]RQH�RI�SUR[LPDO�GHYHORSPHQW�HPERGLHV�D�FRQFHSW�RI�UHDGLQHVV�WR�OHDUQ�WKDW�HPSKD�

VL]HV�XSSHU�OHYHOV�RI�FRPSHWHQFH��)XUWKHUPRUH��WKHVH�XSSHU�ERXQGDULHV�DUH�VHHQ�QRW�DV�

LPPXWDEOH�EXW�DV�FRQVWDQWO\�FKDQJLQJ�ZLWK�WKH�OHDUQHU¶V�LQFUHDVLQJ�LQGHSHQGHQW�FRPSH�

WHQFH�DW�VXFFHVVLYH�OHYHOV. (Brown et al 1993 pp 191-192) 
Aktiv videnskonstruktion dannes vha problemløsning, vejledning, forbilleder, opmuntring og 
feedback på den ene side og appropriation på den anden; en forståelse der er baseret på 
Vygotsky eller stilladsering (Salomon & Perkins 1998). 
 
Social, medieret individuel læring har mange fordele (se senere om gruppearbejde) frem for 
isolerede lærende. Og her kommer sprogets rolle ind. Salomon & Perkins (1998) diskuterer 
hvorvidt man helt kan forkaste begrebet “individuelt lærende” fordi læring altid foregår i en 
social kontekst med kulturelle redskaber. Men når frem til at en konstant interageren mellem 
det individuelle og det sociale hvor de to begreber komplementerer og påvirker hinanden 
hvilket Dysthe (2001c) giver eksempler på. 
 
������� 9LUNVRPKHGVWHRUL�
Begreberne mediering og artefakter kommer fra den kulturhistoriske skole med Vygotsky og 
Leontiev. Vygotsky var optaget af sprogets rolle i læreprocesserne, mens Leontiev lagde mere 
vægt på den rolle aktivitet spiller i den menneskelige udvikling (Cole & Engeström 1993; 
Dysthe 2002); her beskriver virksomhedsteorien den gensidige sammenhæng mellem 
forskellige elementer i et læringssystem, og hvorledes læringssystemet hænger sammen med 
den samfundsmæssige kontekst. Artefakter medierer læring på forskellig vis, Vygotsky 
nævner psykologiske redskaber som sprog; computere er et andet redskab (Salomon 1993). 
Således er mediering et centralt begreb i sociokulturel teori som udgør kernen i studiet af 
læring og udvikling (Dysthe 2001c). 
 
Analyseobjektet for virksomhedsteorisk forskning er aktiviteten i en kontekst; aktiviteten kan 
ikke forstås eller analyseres uden for den kontekst den foregår i (Dysthe 2001b), og i de 
komplekse relationer mellem det individuelle subjekt og den gruppe det tilhører. 

.QRZOHGJH�LV�VLWXDWHG�LQ�DFWLYLW\�����ZD\V�RI�NQRZLQJ�DUH�GHHSO\�FRQQHFWHG�WR�WKH�FXOWXUHO�

DUWLIDFWV�RI�VLWXDWLRQV��DUWLIDFWV�WKDW�LQFOXGH�WRROV�DQG�SHRSOH��(Brown et al 1993 p 188) 
For at forstå en aktivitet (Bellamy 1996) må man undersøge hvordan artefakter medierer 
aktiviteten inden for den kulturelle kontekst i hvilken aktiviteten er situeret. 
Figuren nedenfor illustrerer de komplekse relationer mellem de forskellige elementer: 
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Artefakter medierer mellem individet og målet for subjektets aktivitet. Aktiviteten foregår ikke 
isoleret, men socialt, i en samfundsmæssig sammenhæng eller i en social kontekst, og derved 
påvirkes aktiviteten, nemlig af individets deltagelse i konteksten; den samfundsmæssige 
sammenhæng er også underlagt regler. Endelig distribueres aktiviteten i konteksten ved en 
arbejdsdeling i gruppen. Der vil altså være et fælles mål. Vejene mod målet må således deles 
og koordineres. Følgelig er her tale om en gensidig påvirkning; individets handling mod målet 
vil være påvirket af 3 faktorer: de anvendte artefakter, gruppen/ konteksten individet indgår i 
og arbejdsdelingen. Disse 3 faktorer vil igen virke tilbage på individet og hendes læring eller 
mentale processer. 
Virksomhedsteorien er brugbar til at forstå dels hvordan sproget fungerer13, men også til at 
forstå hvordan it kan påvirke læring og uddannelse. Og hvorfor det ikke blot er nok at sætte en 
masse computere ind på en uddannelsesinstitution, men at man må undersøge hvordan de 
mange elementer i de komplekse relationer interagerer; det diskuteres fx af Bellamy (1996). At 
implikationerne ved at indføre ny teknologi ikke blot er et spørgsmål om uddannelse af nogle 
lærere eller teknisk assistance; såvel kontekst som deltagere er essentielle at inddrage. 
Således påvirker virksomhedsteorien at tænkning (læring) medieres, ikke blot af artefakter, 
men også af den sociale kontekst; noget der kan appliceres på læresituationen hvor ZPD skal 
bestemmes og udfyldes. 
 
������� 6SURJ�VRP�UHGVNDE���GLDORJLVPH�
Vygotsky var således interesseret i hvorledes højere mentale processer dannes, og med 
Bakhtin (Dysthe 2001a; Dysthe 2001b) deler han den grundlæggende opfattelse om individets 
forankring i en kultur og i en social og historisk sammenhæng. I sin interesse for sproget som 
redskab tydeliggør Bakhtin relationerne mellem samarbejde/ samspil og en sociokulturel 
kontekst som Vygotsky postulerede14. 3 sider ved Bakhtins anvendelse af dialog er centrale: 1. 
dialogen som grundlæggende i al menneskelig eksistens. 2. dialogen som et konstituerende 
træk i de menneskelige ytringer og 3. modsætningerne mellem dialog og monolog. Bakhtins 
teori har konsekvenser for en forståelse af hvordan mening skabes, og hvordan viden opstår og 
udvikles.  
 
Et grundlæggende syn i Bakhtins dialogisme er at et menneske er defineret i relation til andre, 
sproget bruges derfor især til at kommunikere og være i dialog15 (Dysthe 1996). Dialogen er 
basal i al menneskelig interaktion og samtidig også et mål vi ønsker opfyldt i forskellige 
interaktioner. Dysthe (1996) applicerer Bakhtins dialogisme på undervisning hvor en 
forudsætning for en ægte dialog kan finde sted, er selvtillid, tillid og respekt mellem 
dialogpartnerne. For Bakhtin opstår mening i dialogen og samspillet mellem den der taler, og 
den der lytter, i modsætning til den traditionelle kommunikationsmodel hvor mening/ budskab 
overføres fra en afsender til en modtager. Tilbagemeldingen fra den lyttende er det aktiverende 
princip som skaber grundlag for forståelsen som kommer til sin ret i responsen. Den lyttende 
kommer aktivt et udsagn i møde med en eller anden form for reaktion, i dette møde opstår 

                                                
13 For Vygotsky har sproget i sig selv en vigtig funktion som redskab for tænkning og problemløsning: (Q�

WDQNH��GHU�RPV WWHV�L�VSURJ��RPVWUXNWXUHUHV�RJ�IRUDQGUHV��7DQNHQ�XGWU\NNHV�LNNH�L�RUGHW���GHQ�IRUO¡EHU�L�

RUGHW� (Citeret i Dysthe 1996 p 91) 
14 %DNKWLQ�DUJXHG�WKDW�IRUPV�RI�WKHLU��L�H��YRLFHV�RI�GLIIHUHQW�VSHDNHUV��FRQWDFW�DQG�LQWHUDQLPDWLRQ�DUH�VRFLDOO\�

DQG�KLVWRULFDOO\�VSHFLILF� (Wertsch 1995 p 226) 
15 Dialog omfatter såvel mundtlig som skriftlig kommunikation. 
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forståelse og mening (Igland & Dysthe 2001). Dialogens roller er helt central mht at forme 
sprog og tænkning. 
 
Læring sker altid i interaktion, enten i dialog med levende stemmer eller med tekster. I følge 
Bakhtin (Dysthe 1996) er det specielle forhold ved dialogen at den holder alle forskelle 
sammen på samme tid, en forskellenes gensidighed. Polyfoni betegner ikke kun sameksisten-
sen af mange stemmer, men også en dialogisk interaktion mellem dem, ellers kan læring ikke 
finde sted. 
 
Dialogisk interaktion står i modsætning til det at lave en ydre autoritativ diskurs, medmindre 
den behandles dialogisk så den bliver “indre overbevisende” (Dysthe 1996). At være “indre 
overbevisende” vil sige dialogisk, ordet får kraft gennem sit eget argument og er virkelig og 
integreret forstået i modsætning til monologen der står for det autoritative, hierarkiske, som 
lytteren skal godkende ubetinget uden fri refleksion. 
Bakhtins sprogteori er både kognitiv og social med vægt på de interaktive aspekter hvor 
gensidighed mellem den talende og den lyttende pointeres (Igland og Dysthe 2001). Dette 
gælder som nævnt både den mundtlige som den skriftlige diskurs. 
Allerede Rommetveit (1974) beskrev før Bakhtins teorier blev kendt i vesten, en gensidighed 
og dialogens rolle i diskurs; diskurs som en forhandlingsproces mellem de kommunikerende, 
intersubjektivitet16. 

����KRZ�GLIIHUHQW�SUHPLVHV�IRU�FRPPXQLFDWLRQ�DUH�WDFLWO\�DQG�UHFLSURFDOO\�HQGRUVHG�

GHSHQGLQJ�XSRQ�YDULDQW�LQVWLWXWLRQDO�DVSHFWV�RI�WKH�LQWHUSHUVRQDO�FRRUGLQDWH�RI�WKH�DFW�RI�

FRPPXQLFDWLRQ��:H�DUH�ZULWLQJ�RQ�WKH�SUHPLVHV�RI�WKH�UHDGHU��UHDGLQJ�RQ�WKH�SUHPLVHV�

RI�WKH�ZULWHU�����,W�FRQVWLWXWHV�WKH�PRVW�SHUYDVLYH�DQG�PRVW�JHQXLQHO\�VRFLDO�DVSHFW�RI�RXU�

JHQHUDO�FRPPXQLFDWLYH�FRPSHWHQFH. (Rommetveit 1974 p 63) 
Noget Rommetveit (1974) flere steder benævner LQWHUSUHWDWLRQJHPHLQVFKDIW. 
Skrivning, læsning og samtale er alle dialogiske selvom de ser ud til mere eller mindre at være 
individuelle handlinger. 
 
Lotmans tekstbegreb (Dysthe 1996) omfatter alt meningsbærende; i følge ham kan alle tekster 
have to funktioner. Den ene er en enstemmig funktion der fokuserer på at formidle mening, 
hvilket bedst sker hvis koderne hos den talende og den lyttende er sammenfaldende, dvs den 
traditionelle kommunikationsmodel. Den anden funktion er dialogisk som hos Bakhtin baserer 
sig på flerstemmighed og fokuserer på hvordan det er muligt at generere ny mening. 
 
Nystrand (Igland & Dysthe 2001) har forsket en del i den rolle sprogbrug spiller i 
læreprocesser, og nogle nøgleord i hans tillempning af Bakhtin er: dialog, interaktion, 
intersubjektivitet, gensidighed, forhandling og plads til mange stemmer. I sin teori om skriven 
som social proces lægger han stor vægt på det gensidige forhold mellem den skrivende og den 
læsende.  
For Bakhtin er ytringen (skriftlig eller mundtlig) analyseenheden; taler og skriver, lytter og 
læser er roller der antages afhængigt af den sociale situation og i et dialogisk forhold. 
 
Hvorfor lærer vi af at skrive? 
Man udvikler tanken gennem sproget. Der er to hovedtyper skrivning: 1. for at tænke og lære, 
og 2. for at kommunikere. Selve det at skrive genererer ideer og tanker og ligner Vygotskys 

                                                
16 Et begreb som også Bruner (1998) anvender i en gensidig læsning af intentioner, tanker og følelser. 
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indre tale, som er tæt op ad tankeprocessen og samtidig overgangsstadum mellem tænkning og 
socialiseret tale. Individuelle forskelle afgør om man “snakker for at tænke” eller “skriver for 
at tænke”. Måske er det sådan at skrivning er langsommmere hvilket befordrer en dialogisk 
proces mellem den erfaring og viden som individet har lagret, og den ydre verden. 
Der er også muligt at det at tale og det at skrive genererer nye tanker, og at tale og skrift er 
nødvendige redskaber til at få hold på tanker som allerede er tænkt. 
 
������� ,W�VRP�UHGVNDE 
Hvilken betydning har brugen af IT i forhold til læring og læringsfælleskaber, fremmer IT 
læring? Er IT årsag til læring?  
Salomon (2000) beretter hvordan man har set computeren som en trojansk hest fyldt med ny 
pædagogik der folder sig ud i det øjeblik computeren kommer ind i klasselokalet, men der sker 
kun ændring hvis der er forståelse for forskellene mellem IURP og ZLWK: 

/HDUQHUV�DUH�WR�OHDUQ�IURP�WKH�WHFKQRORJ\��EXW�LWV�XQLTXHQHVV�DV�WRROV�RI�FRQVWUXFWLRQ��

FRPPXQLFDWLRQ�DQG�GHVLJQ�WR�OHDUQ�ZLWK��QRW�IURP��LV�VXSSUHVVHG� (Salomon 2000 p 2) 
Ludvigsen et al (2000) & Crook (1999) anfører begge med udgangspunkt i Salomons 
begreber: O ULQJ�PHG�WHNQRORJL at eleverne indgår i et samspil med teknologien, men også i 
sociale samspil; IT er altså en resurse i læringsmiljøet og en integreret del af læringsprocesser-
ne. Mens der med O ULQJ�DI�WHNQRORJL tænkes på hvordan den kognitive kapacitet ændres som 
følge af brugen af IT. Begge begreber forudsætter en aktiv og engageret elev, men forskellen 
understreges i Ludvigsens klasserum (Ludvigsen et al 2000), det konstruktivistiske klasserum 
og klasserummet som læringsfællesskab. 
It som redskab fremmer social interaktion og elev-centrerede undervisningspraksis og ændrer 
dermed læring fra VLOHQW��VROLWDU\�DFWV�WR�OLYHO\��PHDQLQJ�PDNLQJ�HYHQWV�ULFK�LQ�GLVFXVVLRQ�DQG�
LQWHUFKDQJH (Bonk & Cunningham 1998 p 35). 
 
Computerens specifikke rolle ses således som redskab og støtte til en samarbejdsrelateret 
aktivitet som læreren ønsker at fremme (Crook 1999). Hvis målet er at understøtte den 
afgrænsede interaktion ved en computer hvor flere elever arbejder sammen om et projekt, kan 
brugen af IT lette tilegnelsen. Et andet mål kan være at lette en FROODERUDWLYH�FRPPXQLW\�RI�
LQTXLU\� her viser Crook at computeren har en afgørende betydning. 
 
����� � / ULQJ�L�JUXSSHU 
I forhold til et læringsfællesskab er IT altså et vigtigt redskab17. Light et al (1999) viser hvad 
mange lærere tilfældigt har opdaget at netop interaktion ved computeren er en særlig produktiv 
måde at lære på i par og smågrupper der klarer opgaver bedre end enkeltpersoner, og at de 
lærer mere ved at gøre det pga muligheden for at diskutere/ forhandle sig frem til en løsning af 
en given opgave eller situation. 
Hansen (2001) diskuterer computeren som et medium for kommunikation hvilket vil fremme 
den pædagogiske anvendelse; herved gives mulighed for at eleverne udvikler deres sproglige 
og kommunikative kompetence og evne til samarbejde med andre. Kommunikation i 
klasseværelset er ofte lineær: ,QLWLDWLRQ (af lærer), 5HVSRQV (fra elev), )HHG�EDFN (fra lærer) 
(=IRF) (Mercer et al 1999). Kommunikation ved computeren er af karakter ikke-lineær, 
bestemt af mål og indhold i den konkrete situation. Hansen (2001) giver et eksempel på det 
netværk af relationer og associationer der udspiller sig ved computeren hvor et brev skal 
skrives til en penneven. Fra de 2 elever - face to face - senere med inddragelse af skærm - 

                                                
17 Det læringsmiljø jeg diskuterer i det følgende, er ift de fag jeg underviser i: engelsk og dansk.  
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forskydning i tid når tidligere erfaringer inddrages - endelig kan læreren inddrages i 
kommunikationen. En tydelig udvidelse af muligheder i kommunikation og dermed flere 
muligheder for sprog. Endelig inddrages også andre former for kommunikation: Internet, 
bibliotek, ordbøger. 
Netop at eleverne skal kommunikere det de skriver, viser at de udvikler en særlig grad af 
sprog, kommunikation og refleksitivitet når skærmtekst og de kommunikerer. Det at eleverne 
kommunikerer, betyder også at de udvikler kommunikativ kompetence: argumentation og 
refleksiv tænkning - en dialogisk interaktion. 
Denne kan fremmes især i H[SORUDWRU\�WDON (Mercer et al 1999) med en konstruktiv 
udforskning af argumenter og ideer. I denne type samtale demonstrerer eleverne forståelse og 
viden opøvet med læreren i dialogisk undervisning. Som Hansen (2001) påviser, sker der en 
udvidelse fra IRF. Denne kommunikation kan ændres ved inddragelse af computeren med 
opgaver, der med LVVXH�EDVHG�diskussion (Duffy et al 1998) kan understøtte et undersøgende 
arbejde blandt elever som ofte ikke finder sted hvis læreren stiller opgaven. Modellen udvides 
til Initiation (computer) - Diskussion (mellem elever) - Response (elever taler sammen) - 
Follow up (af computer) IDRF-modellen. 6LJQLILNDQWH�DQGUH (Erstad 1999) kan være andre 
elever og/ eller teknologi. De signifikante andre virker stimulerende på den enkelte elev da de 
er på et højere erkendelsesniveau. Denne elev kan så være på et højere niveau i andre 
sammenhænge og fungerer som signifikant anden - dette kan også foregå i grupper. Men 
teknologien kan ligeledes have rollen som signifikant andre, herved stimuleres og øges IDRF 
eller Salomon et al’s VSLUDO�UHFLSURFLWLHV (1998).��

It�(ZPD - HK)�GHILQHV�WKH�GLVWDQFH�EHWZHHQ�FXUUHQW�OHYHOV�RI�FRPSUHKHQVLRQ�DQG�OHYHOV�
WKDW�FDQ�EH�DFFRPSOLVKHG�LQ�FROODERUDWLRQ�ZLWK�RWKHU�SHRSOH�RU�SRZHUIXO�DUWLIDFWV� 
(Brown et al 1998 pp 349-350)�

Læring medieres således af artefakter, sprog som dialogisme, it og signifikante andre, som 
allerede påvist; det uddybes i næste afsnit. 
 
I et klasserum indgår eleverne i en interaktion i et diskursfællesskab hvor viden er distribueret 
blandt deltagerne. I dette støttende miljø kan eleverne navigere mellem deres aktuelle ud-
viklingsniveau og det potentielle i forskellige hastigheder og inden for forskellige 
ekspertområder. ZPD er aktivitets-området som eleverne befinder sig inden for, og som 
konstant kan ændres. 
Lærerens rolle er at skabe disse zoner ved at tilså (overseed) (Brown et al 1993) læringsmiljøet 
med ideer, begreber og mål, som eleverne så tilegner sig gennem individuelle tolkninger. Fordi 
tilegnelsen af ideer og aktiviteter rækker i mange retninger, er der tale om en gensidig 
appropriation og påvirkning, eleverne vil således også overså klassen. 

��UHIHUV�WR�WKH�ELGLUHFWLRQDO�QDWXUH�RI�WKH�DSSURSULDWLRQ�SURFHVV���OHDUQHUV�RI�DO�DJHV�DQG�

OHYHOV�RI�H[SHUWLVH�DQG�LQWHUHVWV�VHHG�WKH�HQYLURQPHQW�ZLWK�LGHDV�DQG�NQRZOHGJH�WKDW�DUH�

DSSURSULDWHG�DW�GLIIHUHQW�UDWHV���PHDQLQJ�LV�FRQVWDQWO\�QHJRWLDWHG�DQG�UHQHJRWLDWHG���7KH�

FRUH�SDUWLFLSDQW�VWUXFWXUHV�RI�RXU�FODVVURRPV�DUH�HVVHQWLDOO\�GLDORJLF (Brown et al 1993 
pp 193-194) 

Gennemførelsen af sådan en undervisningskultur giver eleven en ansvarsfuld rolle, ikke bare 
for egen læring, men også for andres i en gensidig proces. Læringsrummet er således 
sammensat af mangfoldige ZPD som deltagerne kan navigere i via forskellige veje og tempi 
(Brown et al 1998). De øvre grænser for zonerne ændres konstant med elevernes stadig større 
uafhængighed. Lærerens rolle bliver som vejleder med klare pædagogiske og faglige mål  

��DW�JHQW QNH�NODVVVHY UHOVHW�����VRP�HQ�JUXSSH�DI�JHQVLGLJW�O UHQGH�PHG�O UHUHQ�VRP�

GHQ��GHU�VW\UHU�RUNHVWUHW�²�/ UHUHQ�InU�VQDUHUH�GHQ�\GHUOLJHUH�IXQNWLRQ�DW�RSPXQWUH�
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DQGUH�WLO�GHW�WDJH�GHO�L�GHQ��(Bruner 1998 p 72) 
Læreren må være i stand til kunne vurdere hver enkelt elevs og den enkelte gruppes ZPD. Med 
denne forståelse af læringsprocesser og læring i grupper er skridtet ikke langt til at lade læring 
foregå - i perioder - asynkront. 
 
����� � &RPSXWHU�6XSSRUWHG�&ROODERUDWLYH�/HDUQLQJ�
Læringsprincippet er distribueret CSCL (Sorensen 1999), med genuin kollaboration (Salomon 
1995).  ���HGXFDWLRQDO�HPSKDVLV�VKRXOG�EH�RQ�WKH�DWWDLQPHQW�RI�HIIHFWV�RI�&6&/ (Salomon 1995 
p  2) for at sikre læring som en proces af aktiv konstruktion i hele læringsmiljøet hvor grupper 
er indbyrdes afhængige af hinanden: nødvendigheden af at dele viden, konklusioner etc, 
arbejdsdeling hvor roller komplementerer hinanden, deltagerne ejer og deler problemformule-
ringen18, en forhandling om mening (Littleton et al 1999) og ���SRROLQJ�WRJHWKHU�RI�PLQGV����
MRLQW�DFWLYLW\�RI�WKLQNLQJ�LQ�H[SOLFLW�WHUPV�WKDW�FDQ�EH�H[DPLQHG��FKDQJHG��DQG�HODERUDWHG�XSRQ�

E\�SHHUV (Salomon 1995  p 4) 
Alle aspekter i læringsmiljøet påvirkes (jfv 4.2) med fokus på individet og læringsmiljø. 
Koschmann (1999) tilføjer Bakhtins brug af det dialogiske som en måde hvorpå 2 eller flere 
stemmer kommer i kontakt og forståelse når ytringer konfronteres, og ser et 3. metafor for 
læring: 

/HDUQLQJ�FDQ�EH�VHHQ�DV�DV�D�WUDQVDFWLRQ�WDNLQJ�SODFH�EHWZHHQ�WKH�OHDUQHU�DQG�WKH�

OHDUQLQJ�VLWXDWLRQ������LW��LQFOXGHV�ERWK�FKDQJHV�WR�OHDUQHU��DFTXLVLWLRQ�HIIHFWV��DQG�WR�WKH�

OHDUQHU¶V�VRFLDO�HQYLURQPHQW��SDUWLFLSDWLRQ�HIIHFWV� (Ibid p 3)  
Endelig begrebsliggøres Bakhtins opfattelse af vidensopbygning der kan fremanalyseres som 
en egenskab ved elevskabte tekster (ibid). 
Ved at arbejde YLUWXHOW og ikke Face-to-face skubbes mere ansvar over på eleven for hendes 
læreproces og på det at samarbejde (DVG 2001c), herved ændres fokus.�

���WKH�PRYH�RI�OHDUQLQJ�SURFHVVHV�WR�D�GLVWULEXWHG�YLUWXDO�V\PEROLF�HQYLURQPHQW�PHDQV�

WKH�LQVHUWLRQ�RI�D�PHWD�FRPPXQLFDWLYH�OHYHO�LQ�DOO�RI�WKH�OHDUQHU¶V�DFWLRQV�DQG�LQWHUDF�

WLRQV (Sorensen 1999 p 6). 
Den sproglige interaktion er essentiel (Sorensen 2002). Ved kollaborativ læring og fælles 
problemløsning er sproget, den mundtlige interaktion, basal, men sproget er ikke det eneste 
redskab vi benytter os af i F2F interaktion, også non-verbal og ekstra-verbal kommunikation 
indgår. I en asynkron kommunikation skal mundtligheden og den ekstra- og non-verbale 
kommunikation erstattes (se 7.2.1 hvordan nogle elever gør det).  
I grupper skal eleverne konstruere viden ud fra CSCL-principper og med læreren som tutor. 
Resultatet skal være en større faglig viden og ift de øvrige ønskede kompetencer for den 
enkelte elev. Her peger undersøgelser på at en gruppes ZPD øger den enkeltes ZPD, sammen 
med en vejledning af læreren (Brown et al 1998; Knudsen 2001). 
Brown et al’s udviklingsarbejde er basis for Ludvigsen og Hoels konklusion (2002b) om 
designprincipperne: �

.XQQVNDSHQ�Pn�KD�HQ�WHWW�UHODVMRQ�WLO�HOHYHQHV�NXOWXUHOOH�EDNJUXQQ�RJ�IRUNXQQVNDS��

WDQNHU�RJ�IRUHVWLOOLQJHU�Pn�EHDUEHLGHV�VSUnNOLJ. $NWLYLWHWHQH�HU�Q U�NQ\WWHW�WLO�NLOGHU�RJ�
PDWHULDOH�VRP�HOHYHQH�VHOY�NDQ�KnQGWHUH��8QGHUYLVQLQJHQ�HU�SUREOHP��RJ�DNWLYLWHWWVR�

ULHQWHUHW��7HPD�RJ�EHJUHSHU�Pn�XWG\SHV�RJ�LQWHJUHUHV��'HU�Pn�Y UH�LQGLYLGXHOW�DUEHLG�

RJ�V\VWHPDWLVN�DUEHLG�L�JUXSSHU��3URVMHNW��SUHVHQWDVMRQHU�RJ�VDPOLQJ�DY�GRNXPHQWDVMRQ�

Pn�HYDOXHUHV��,.7�VRP�UHVVXUV��,QIRUPDVMRQ�RJ�NRPPXQLNDVMRQ�Pn�RPIRUPHV�YHG�KM OS�

DY�UHIOHNVMRQ�L�O ULQJVIHOOHVVNDSHW� (Ludvigsen & Hoel 2002b p 23) 

                                                
18 Dirckinck-Holmfeld 2002 pp 36-37 
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I de følgende to afsnit redegør jeg for faget engelsk og for 3 virtuelle forløb i engelsk�

 
��� )DJHW�HQJHOVN�L�GHW�DOPHQH�J\PQDVLXP 
Faget engelsk ændrer status i gymnasieskolen hvor vi er ved at brage ind i en diskussion om 
faget skal være redskab med en  læsning af engelsksprogede tekster i andre fag. Argumentet 
herfor er at engelsk ikke længere er et fremmedsprog for danskere - eller hvorvidt faget fortsat 
skal  have selvstændig status (i stil med nu) (Harder 2000). 
I mine 3 forløb er målet at vægte det almendannende aspekt med en opsøgning af viden om 
kulturelle og samfundsmæssige forhold i tolkning af tekster. I sprogtilegnelsen som Douglas 
Brown (2001) formulerer det, er den primære funktion interaktion og kommunikation for at 
elever kan lære et andetsprog produktivt: med en ægte kommunikation hvor mål såvel 
funktionelle som linguistiske er med den lærende i processer med deling af information og 
forhandling om mening, og hvor den lærende både giver og modtager viden. 

/DQJXDJH�WHFKQLTXHV�DUH�GHVLJQHG�WR�HQJDJH�OHDUQHUV�LQ�WKH�SUDJPDWLF��DXWKHQWLF��

IXQFWLRQDO�XVH�RI�ODQJXDJH�IRU�PHDQLQJIXO�SXUSRVHV��2UJDQL]DWLRQDO�ODQJXDJH�LV�QRW�WKH�

FHQWUDO�IRFXV��EXW�UDWKHU�DVSHFWV�RI�ODQJXDJH�WKDW�HQDEOH�WKH�OHDUQHU�WR�DFFRPSOLVK�WKRVH�

SXUSRVHV��(Brown 2001 p 43) 
Et flydende sprog og nøjagtighed er et komplementært princip der ligger til grund for 
kommunikative strategier. Således kan et flydende sprog til tider være vigtigere end 
nøjagtighed for at elever kan anvende sproget meningsfuldt i en kommunikation. Udenfor 
undervisningen skal elever kunne anvende sproget produktivt og receptivt, derfor er det vigtigt 
at eleven i undervisningen også udfordres til at kunne gøre ligeså. Endvidere gives eleven 
mulighed for at fokusere på sin egen læringsproces gennem en forståelse af sin egen 
læringsstil og gennem en mulighed for en udvikling af en passende læringsstrategi. Samtidig 
har undervisningen i faget engelsk i det almene gymnasium som et vigtigt mål den sproglige 
præcision, noget der let kan komme i kambolage med en elevforståelse af målet for 
engelskundervisningen som kommunikativ kompetence (Harder 2000; Juul Lund 2001).  
Alt efter elevernes engelskfaglige niveau fokuseres på korrekthed, præcision, ordforråd og 
kommunikativ kompetence for at modvirke den tendens, som Douglas Brown påpeger, er 
fundet i adskillige undersøgelser: 

/��ZULWHUV�GLG�OHVV�SODQQLQJ��DQG�WKH\�ZHUH�OHVV�IOXHQW��XVLQJ�IHZHU�ZRUGV���OHVV�DFFXUDWH�

�PDGH�PRUH�HUURUV���DQG�OHVV�HIIHFWLYH�LQ�VWDWLQJ�JRDOV�DQG�RUJDQL]LQJ�PDWHULDO��'LIIH�

UHQFHV�LQ�XVLQJ�DSSURSULDWH�JUDPPDWLFDO�DQG�UKHWRULFDO�FRQYHQWLRQV�DQG�OH[LFDO�YDULHW\�

ZHUH�DOVR�IRXQG� (Brown 2001 p 339) 
 
I gruppearbejde hvor eleverne bruger engelsk som kommunikationssprog, er interaktionen 
blevet undersøgt (Mitchell & Myles 1998). Her befinder eleverne sig fordybet i en situation 
hvor de ikke blot skal udøve selvkontrol i forhold til opgaven, men de skal også regulere og 
blive reguleret af andre. �

3HHU�UHYLVLRQ�LV�WKXV�D�SRWHQWLDOO\�EHQHILFLDO�VLWXDWLRQ�EHFDXVH�LW�DOORZV�IRU�LQWHUFKDQ�

JHDELOLW\�RI�UROHV�DQG�IRU�FRQWLQXRXV�DFFHVV�WR�VWUDWHJLF�IRUPV�RI�FRQWURO�LQ�DFFRUGDQFH�

ZLWK�WDVN�GHPDQGV�����$W�D�FHUWDLQ�VWDJH�RI�GHYHORSPHQW��VWXGHQWV�QHHG�WR�EH�SURYLGHG�E\�

RWKHUV�ZLWK�VWUDWHJLF�EHKDYLRXU�WKDW�WKH\�FDQ�ODWHU�PRGHO�DQG�DSSO\�RQ�WKHLU�RZQ��7KLV�LV�

ZLWKRXW�GRXEW�WKH�XOWLPDWH�JRDO�RI�/��ZULWLQJ�LQVWUXFWLRQ� (Mitchell & Myles 1998 p 154) 
At eleverne på engelsk skal kommunikere det de skriver, medfører udvikling af en særlig 
bevidsthed af sprog, kommunikation og refleksitivitet når de kommunikerer i forhold til en 
computer. Kommunikationen resulterer også at kommunikativ kompetence udvikles, bla i 
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form af  argumentation og refleksiv tænkning hvilket især fremmes i H[SORUDWRU\�WDON (Mercer 
et al 1999), samtale og LVVXH�EDVHG diskussioner (Duffy et al 1998). I denne type kommunika-
tion demonstrerer eleverne forståelse og viden. 
Et mål i de 3 virtuelle forløb er at fremtvinge hos eleverne UHDO�ZULWLQJ���ZKHQ�WKH�UHDGHU�GRHV�
QRW�NQRZ�WKH�DQVZHU�DQG�JHQXLQHO\�ZDQWV�LQIRUPDWLRQ (Brown 2001 p 340) ved at 
kommunikationssproget er engelsk.  

 
��� %HVNULYHOVH�DI���YLUWXHOOH�IRUO¡E 
Her beskriver jeg hvorledes de 3 virtuelle forløb er konstrueret med det selvfølgelige 
udgangspunkt i målene for faget engelsk i det almene gymnasium. 
De tre forløb19 beskrives overordnet set med understregning af fælles træk og større 
detaljeringsgrad hvad angår de arrangerede situationer, den efterfølgende evaluering og 
konsekvenser for det efterfølgende forløb. Udviklingen i “trekanter i bevægelse” (se afsnit 2.3) 
skete især mellem 1. og 2. forløb, derfor lægges vægten på GHQ�NULWLVNH�U VRQQHUHQ, der 
repræsenterer en refleksion af den pædagogiske fantasi baseret på den praktiske organisering 
og teoretisk viden og argumenter for at kunne gennemskue en forståelse af alternativerne / den 
arrangerede situation (Skovsmose et al 2000). 
$NWXHOOH�VLWXDWLRQ��Faget er engelsk og 2 niveauer: 3.g højniveau, sproglig med ansøgning og 
bevilling fra Undervisningsministeriet som led i Udviklingsprogrammet20. 2.g matematiker-
klasse hvor der ikke er megen skriftlighed eller skriftlig eksamen, som i 3.g højniveau. Til 
gengæld har 2.g klassen været en såkaldt it-klasse hvor eleverne i de ikke-naturvidenskabelige 
fag har haft et klasselokale med 3-personers gruppeborde og en computer i 1. og 2.g., 2.g 
sidder altid i grupper og har ofte gruppearbejde. De to 3.g hold (med et tæt lærersamarbejde) 
består af elever hvoraf 1/3 kommer fra en it-klasse med samme forudsætninger som 2.g.holdet. 
Alle elevernes baggrund er fælles for skolen: hvor eleverne har arbejdet med projektarbejde i 3 
perioder + historieopgaven i 1. og 2.g med opøvelse af fælles metodiske redskaber. I 1.g et 
enkeltfagligt, et tværfagligt projekt og danskopgaven. I foråret 2.g skrives projekt i høj-eller 
mellemniveaufag. I 3.g er der lavet et tværfagligt projekt og evt et i et mellemniveaufag 
 
Ønsket om at  QGUH den aktuelle situation er forbedring af studiekompetencer og højere 
fagligt niveau, bla gennem den skriftlige kommunikation i gruppen (se 5). 
 
Generelt for de 3 forløb er GHQ�IRUHVWLOOHGH�VLWXDWLRQ: Projektarbejde, synkron og asynkron 
kommunikation og gruppeeksamen hvilket medfører en videreudvikling af selvstændige 
arbejdsformer, især projektarbejde, it, konferencer og selvevaluering, dvs et fortsat fokus på 
elevernes faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Desuden en styrkelse af it-
kompetence og høj læringskompetence. Indsatsområder: Delvis ændring af tilrettelæggelses- , 
undervisnings- og arbejdsformerne hvor der i studieperioder kan arbejdes på tværs af holdene 
(3.g)  med fælles timer, lærer-og elevforedrag, delvist synkront og i projektperioden 
udelukkende asynkront i nogle konferencerum. Arbejdssproget engelsk 
Konkretiseringen af den pædagogiske fantasi hvor ideer genereres lærerens pædagogiske 
fantasi, begrebsliggør en anderledes undervisning, identificerer alternativer og tilvejebringer 
forandringsmuligheder; de fælles ideer for forløbene er: læsning af temaer med projektarbej-
dermed studie- og projektperioder. Samtidig tilbydes mulighed for engagement med dette 
design (Wenger 1998) hvor identitet og læring støtter hinanden (se afsnit 3.2) 

                                                
19 Hjemmesiderne for de 3 forløb er vedlagt som bilag 1. 
20 Ansøgning blev skrevet og bevilliget I¡U de virtuelle forsøg blev sat i gang. 
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Studieperioder med klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, lærer-og elevoplæg og med 
projektgrupper med en problemformulering (mindre udfoldet i 2.g) der afgrænses, inkl arbejde 
i konferencerum. I det første 3.g. forløb grupperarbejde på tværs af holdene, her er de 2 lærere  
vejledere for 5 grupper hver. For 3.g’s vedkommende planlægges med: 1 gruppesynops med 
fælles og individuelt bidrag. I arbejdet i konferenceen omlægges skriftligt arbejde.  
 
Et NRQIHUHQFHV\VWHP oprettes med gruppekonferencer og læreradgang. Desuden en fælles-
konference for alle elever og lærere på holdene. 6\QNURQ�og DV\QNURQ kommunikation på 
engelsk. 3g. tidsforbrug pr projektperiode: 2 uger (= 5 x 90 min), 2.g: 3 uger (= 6 x 90 min), 
med mødepligt i cyberspace med aktiv deltagelse i konferencerne. 
�

����� � 'HW�I¡UVWH�IRUO¡E�
'HW�DUUDQJHUHGH�IRUO¡E: i studieperioden (optakt på 4 uger) arbejdede 3.g holdene med at 
sætte sig ind i hvordan man arbejder i en konference, valgte deltema med gruppedannelse og 
samarbejdsaftale. Aktivitet i konferencen viser tilstedeværelse (hvilket ekvivalerer mødepligt 
og skriftlig aflevering). Det blev pointeret at gruppen skal dele viden, bla vha kanaliseringspa-
pir som gruppen forholder sig til. Arbejdssproget er engelsk, og derved tvinges eleverne til 
UHDO�ZULWLQJ���ZKHQ�WKH�UHDGHU�GRHV�QRW�NQRZ�WKH�DQVZHU�DQG�JHQXLQHO\�ZDQWV�LQIRUPDWLRQ 
(Brown 2001 p 340). Desuden skal det i gruppekonferencen fremgå hvordan og hvorfor 
primærlitteratur er valgt. Det skal altså diskuteres hvilken primærlitteratur gruppen vil fortolke 
i bund, og hvilken de vil perspektivere i forhold til. En problemformulering godkendtes af 
læreren, og en gruppebesvarelse afleveredes.  
Der var således ingen krav om antal indlæg i konferencen. I 3 ud af de 10 grupper var alle 
aktive og ansvarlige. I 7 var enten 1-2 (ud af 5) elever ikke aktive, heraf var aktiviteten i 3 
grupper meget lille hvor gruppeopgaven bestående af 5 separate indlæg uden sammenhæng. 
Elevernes evaluering var følgelig også meget blandet, fra entusiasme til dyb afstandtagen. 
Endelig var et par elever kritiske og betænkelige ved fraværet af mundtligheden. 
�

����� � )UD����IRUO¡E�WLO����IRUO¡E 
'HQ�DNWXHOOH�VLWXDWLRQ på den ene side en 2.g var en klasse, dygtig til gruppearbejde og  
metarefleksion, men også med nogen ujævn arbejdsindsats, på den anden side nogle 
lærererfaringer (inklusiv 3.g evalueringer), endelig forskel på 2.g og 3.g modenhed og 
ansvarlighed.  Den praktiske organisering (udføre projektet) repræsenterer en realistisk, måske 
pragmatisk udgave af den pædagogiske fantasi og er resultat af forhandling mellem 
involverede parter med  overensstemmelse mellem den forestillede situation og den 
arrangerede situation. Det medførte ændringer i GHQ�DUUDQJHUHGH�VLWXDWLRQ: Hjemmesidens 
opbygning med få relative links, men nogle absolutte links til internettet. Inddragelse af elever 
i diskussioner/ _ideer: gruppedannelse + evaluering beskrives/ præciseres. Krav til aktivitet i 
konferencen blev præciseret/ reformuleret. For at sikre en vis mundtlighed som 3.g’erne 
savnede, skulle eleverne nu arbejde med lydfiler, oplæse, oversætte et tekststykke og så 
begrunde valget af tekststykket som centralt i en tolkning af teksten - naturligvis på engelsk. 
Ligesom det selvfølgelige arbejdssprog i konferencen var engelsk. På matematisk obligatorisk 
niveau afleverer eleven kun meget lidt skriftlig arbejde. Arbejdet i konferencen understøtter 
derfor en skriftlig sprogproduktion, og med kvalitative krav til indlæggene lærer eleven at 
skelne mellem forskellige skriftsprogsgenrer som led i skriveprocessen��

�
.ULWLVN�U VRQQHUHQ med refleksionen af den pædagogiske fantasi er baseret på den praktiske 
organisering for at forstå den arrangerede situation (Skovsmose et al 2000). Den pædagogiske 
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fantasi næres også af teoretisk viden og refleksion, udover erfaringer og evalueringer fra det 
første forløb (triangles in movement). 
 
Spørgsmålene der stilles og undersøges i den pædagogisk teoretiske litteratur, søges imødegået 
i den arrangerede situation: Hvordan sikres opfyldelsen af faglige mål og genuin kollaboration 
(Takle et al 2003)? Ved at eksplicitere krav til aktivitet, til kvalitet i indlæg og til passende 
faglige udfordringer med læsning af et moderne forfatterskab og forskellige genrer. Der kan 
derudover gøres ved en skelnen mellem diskussion og vidensopbygning (Stahl 1999). Det 
medfører forskellige typer af kategorier af konferenceindlæg: %UDLQVWRUPLQJ��DUWLFXODWLQJ��
UHDFWLQJ��RUJDQL]LQJ��DQDO\VLV��TXHVWLRQV��JHQHUDOL]LQJ (Sorensen et al 2001 p 5), dvs en 
opmuntring til exploratory talk (Littleton et al 1999). Sociale kommentarer stilles der også 
krav om for at opmuntre social interaktion (Takle et al 2003) og imødegå /��ZULWHUV�GLG�OHVV�
SODQQLQJ����OHVV�DFFXUDWH����DQG�OHVV�HIIHFWLYH�LQ�VWDWLQJ�JRDOV�DQG�RUJDQL]LQJ�PDWHULDO (Brown 
2001 p 339). 
For den arrangerede situations vedkommende bliver resultatet af den kritiske ræsonneren så at 
hver elev skal skrive minimum 8 indlæg per uge, heraf 3 svar (à min 40 ord) på andre elevers 
indlæg, 2 sociale kommentarer (ca min 20 ord). 
Hvert indlæg skal navngives ift indholdet for at fremme refleksion (Sorensen 1999). Altså 
hvad har eleven skrevet, og hvad ønsker hun at fange de andres opmærksomhed på? For at 
sikre samarbejde i gruppekonferencen og at alle er aktive og ansvarlige, får hvert gruppemed-
lem er specifik rolle i gruppen (Zhu 1998; Singley et al 1999; Bygholm 2002; Heilesen 2002) 
for at sikre dynamik og mulighed for engagement. 
Rollerne bliver følgende: Ordstyrer: opsummerer diskussion, etablerer grundlag for 
beslutninger. Coach: sørger for alle laver aftalte indlæg, giver råd og hjælp. Analysator: stiller 
spørgsmål til tekster. Kommentator: kommenterer navngivning af indlæg, og hvorvidt titlen 
skal ændres. Koordinator: skal have ansvar til slut hvor der arbejdes med en præsentation af 
produktet, her for Presentations/ hjemmeside. 
Et produktkrav for både at få eleven til at reflektere over hvad hun/ han har lært af nyt (fagligt/ 
sprogligt/ samarbejde), faglige problemer, evt samarbejdsproblemer i en portfolio: 1 mail 
ugentligt/ elev til læreren, ikke i konferencen. 
Lærerrollen bliver som vejleder efter at have skabe zonerne (se afsnit 4.3) ved at tilså (Brown 
et al 1993) læringsmiljøet med ideer, begreber og mål : Hovedopgave: .. GLUHFWHG�WRZDUGV�WKH�
DUW�RI�ZHDYLQJ�LQ�WKH�ODQJXDJH�JDPHV�RI�WKH�LQWHUDFWLYH�SURFHVV�RI�OHDUQLQJ (Sorensen 2002 p 
202) fordi der kan være behov for at stimulere en passende udvikling, læring (ZPD) vha 
argumentation og begrundelser (Ravenscroft 2001). Lærerens rolle bliver som vejleder med 
klare pædagogiske og faglige mål med at gentænke læringsmiljøet og opmuntre eleverne til at 
tage del i det�(Bruner 1998), være i stand til at glide frem og tilbage mellem roller som lærer 
og vejleder, og til at kunne vurdere hver enkelt elevs aktuelle videnstrin og potentielle 
udviklingstrin, altså kunne identificere ZPD, og samtidig mulighed for personlig relation med 
den enkelte elev (se 3.1). 
Grupperne blev dannet af 3 elever (valgt af klassen) efter hver elev havde skrevet hvordan 
vedkommendes arbejdsindsats ville være. 
�

������� 'HW�DQGHW�IRUO¡E�
'HQ�DUUDQJHUHGH�VLWXDWLRQ var i begyndelsen meget usikker da der var en del tekniske  
vanskeligheder: Konferencen med undergrupper blev fungeret med 3 dages forsinkelse. Men 
kørte så, til gengæld var skolens server ustabil gennem hele perioden.  
(YDOXHULQJHQ af forløbet fra eleverne fra meget positiv. Der var dog én gruppe der gik næsten 
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i opløsning. Og ud fra mine forventninger til gruppemedlemmerne havde de sandsynligvis 
tilkendegivet at deres indsats ville være minimal og ville lige akkurat opfylde kravene. Det 
gjorde de dog ikke, af de 4 var der kun 2 der forsøgte at lave noget. De gav også op, trods 
lærerintervention kom gruppen ikke til at præsentere noget for resten af klassen, hvilket alle 
oplevede som meget pinligt. 
Generelt var eleverne meget glæde for og optaget af forløbet, som ved årets afslutning hvor 
klassen evaluerede undervisningen i 2 g (fordi de var en it-klasse) ift arbejdsformer, den 
pædagogiske anvendelse af it, blev fremhævet som højdepunktet (!) 
 
����� � 'HW�WUHGMH�IRUO¡E 
'HQ�DNWXHOOH�VLWXDWLRQ�L��J�KROGHW: Den obligatoriske Shakespeare læsning skulle følges op af 
en forståelse af tekst og tema, skoleåret var på hæld; derfor blev grupperne inden for hvert af 
de to hold. Udgangspunktet for gruppedannelsen var et essay om et deltema fra 0DFEHWK, en 
sonnet og en helt moderne tekst med samme tema. Ønsket om at ændre den aktuelle situation 
var udover det officielle forsøg og arbejde med studiekompetence og selvstændighed 
begrundet i en ret stor elevpassivitet i undervisningen på mit hold især, såvel i klasseundervis-
ning som i gruppearbejde (hvor der var en stor vekslen imellem for at fremtvinge en større 
elevaktivitet).  
'HQ�IRUHVWLOOHGH�VLWXDWLRQ var et forløb lige så vellykket som 2.g forløbet med god aktivitet og 
god videndeling. At 3.g’erne var velmotiverede, der skulle bla opgives tekster fra projektet.  
'HQ�NULWLWLVNH�U VRQQHUHQ resulterede derfor i følgende ændringer (udover tidsperiode: 2 
uger med en uges pause og terminsprøve): i kommentatorrollen hvor rolleindehaveren skulle 
melde til det enkelte gruppemedlem i tilfælde af passivitet. Produktkrav: Aktivitet i 
konferencen, gruppefremlæggelse i form af en Presentation og en individuel synops. 
'HQ�DUUDQJHUHGH�VLWXDWLRQ: For flere gruppers vedkommende blev forløbet et flop. Der var 
for mange elever der ikke gad lave noget. Jeg havde ikke sikret i god tid at eleverne kunne 
huske password til konferencen. Hverken elever og jeg mente efterfølgende at forløbet havde 
været en succes. En del elever var dog fortsat meget positive overfor projektet, men 
fremlæggelserne var dårlige, eleverne havde tydeligvis ikke arbejdet sammen om 
fremlæggelsen, endsige forberedt den. Jeg bedømmer den delvise fiasko som en god spejling 
af hvor meget eleverne i løbet af foråret (især) tog ansvar for deres arbejde. Så når de stod med 
ansvaret for læringen (delvist selv), faldt den helt fra hinanden. Den frustration og aggression 
hvormed nogle elever reagerede på min påstand, mente jeg (og andre elever) viste at den ramte 
plet. 
De passive elevers holdning til gruppearbejde og selvstændighed kan delvis forklares ud fra 
meget forskellige forudsætninger til samarbejde, selvstændigt ansvar, brugen af it. Derfor 
passer Becks & Gottliebs (2002) beskrivelser af elever og ansvar ift gruppearbejde som fod i 
hose på den del af holdet, hvilket de da også indrømmede efter at være blevet præsenteret for 
uddrag af Becks & Gorttliebs analyse (2002 pp 109-135). 
 
����� .RQNOXVLRQ��
Konklusionen på de 3 forløb med kravene til kvaliteten af de indlæg, de forskellige roller og til  
elevernes evne til refleksion over sprog og forskellige genrer er at udviklingen af studiekompe-
tencen understøttes hvis der er opstillet klare faglige og metodiske mål. Og at læreren har høj 
bevidsthed og viden om mål (faglige og ift studiekompetencer) og midler.Virtuelle forløb kan 
lykkes under de beskrevne forudsætninger og i begrænset omfang. Men læreren skal sørge for 
at der tages hånd om svage - fagligt set - elever, at krav ekspliciteres, arbejdsvillige elever ikke 
hindres af dovne/ saboterende elever samt en adækvat lærerstyring.
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��� (W�JUXSSHDUEHMGH�L�HQ�DV\QNURQ�NRPPXQLNDWLRQ� 
 
Hvordan forløb arbejdet så helt konkret i 2g? 
)RNXV for analysen bliver en diskussion af læring i grupper og CSCL hvor målet for de 
virtuelle forløb er udvikling af studiekompetence, den faglige viden (og almendannelse). 
Spørgsmålet er hvorvidt der HU nogle læringsmæssige fordele ved at arbejde asynkront i en 
gymnasieklasse, eller om det blot er afveksling fra den almindelige undervisning med en del 
gruppearbejde.  
Fra mange sider påvises det at der er fordele ved asynkron kommunikation, fx tempo. I 
klasserummet (som al synkron kommunikation) gælder at tiden til at tænke og reflektere, er 
sparsom. Oftest griber de hurtigste ordet og okkuperer talerummet eller kommunikationen 
(Hoel 2002). I en asynkron kommunikation får deltagerne mere tid til at tænke og formulere 
tanker. 
At læse gruppedeltageres (og lærerens) indlæg og reagere på dem tvinger den enkelte til at 
tænke, reformulere og reflektere over sin egen viden og forståelse, det understøttes af at eleven 
skal svare aktivt på indholdet i indlæggene (Zhu 1998). Endvidere kan læreren reagere, give 
feedback og evaluere den enkeltes indlæg (Duffy et al 1998) og i højere grad erhverve indsigt i 
elevens aktuelle ZPD. 
Herved kan også demonstreres hvorvidt den lærende har approprieret ordet, har forstået og 
gjort andres tanker til sine egne (Dysthe 2001c, se også 4.3), hvilket oftest sker gennem en 
konfrontation med andres tolkninger og andres approprieringer. 
 
Forskningen er i stort set alle mine referencer knyttet til forskningsresultater hvor de lærende 
er  studerende på kandidatniveau, på lærerseminarier hvor indhold og refleksioner går på 
læring, undervisning og metalæring, og endelig på post-graduate studier. I de fleste af 
undersøgelserne er indholdet diskussion af temaer i tekster, etiske overvejelser og/ eller 
naturvidenskabeligt arbejde. Hvor forskningen er tilknyttet ungdomsuddannelser, er 
undersøgelserne meget lidt konkrete og oftest naturvidenskabelige projekter. Derfor er min 
analyse baseret dels på den tilgængelige litteratur, dels på egne fokusområder, støttet til 
resultater fra undersøgelser af fx projektarbejder (Beck & Gottlieb 2002). 
I afsnittet vil jeg ud fra for forløbets mål undersøge om de ekspliciterede og  implicitte mål 
(mit læringssyn) er nået med forløbet med særligt henblik på elevernes videndeling, læring og 
udvikling af studiekompetence. Analysen baserer sig på den teoretiske ramme som jeg har 
opstillet og diskuteret i afsnit 4 om læringssyn og dialogisme og på elevernes forudsætninger 
og krav (afsnit 3). Genstanden for min analyse bliver en gruppes arbejde (se 6.1) i den virtuelle 
konference ved at analysere gruppens læring, diskussion, såvel den faglige som den 
processuelle, deres videndeling, inklusiv elevernes mails til mig og deres skriftlige 
evalueringer. Endvidere inddrages såvel andre gruppers som de to andre forløb i passende 
omfang for at opfylde trianguleringen (se 2.2.2). 
 
Udgangspunktet for min analyse er (som nævnt i indledningen) Sorensens tese  

7KH�QHZ�GLDORJLFDO�FRQGLWLRQV�FUHDWH�D�QHHG�IRU�GLGDFWLF�FKDQJH�UHODWHG�WR�GHVLJQ�RI�

FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ�SURFHVVHV��WR�WHDFKLQJ�PHWKRGV�ZLWKLQ�FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ��DQG�

WR�GHVLJQ�DQG�HVWDEOLVKPHQW�RI�YLUWXDO�HQYLURQPHQWV�IRU�FROODERUDWLYH�OHDUQLQJ. (Soren-
sen 1999 p 7) 

Det design jeg har udviklet i mine 3 forløb, skal således analyseres og vurderes i forhold til 
dels de opstillede mål, dels til en nøje vurdering af (og diskussion om) hvorvidt jeg opnåede 
det jeg ønskede med problemformuleringen for masteropgaven: Hvordan lærer elever i et 
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CSCL-forløb i faget engelsk? Læring, videndeling og studiekompetence.  
 
De for eleverne opstillede mål for projektet er som formuleret for 2.g:  

(QJHOVN�IDJOLJH�PnO� 
&  Arbejde i konference på engelsk i gruppe hvor der bla skal argumenteres  
&  Læse et væsentligt engelsk forfatterskab, selvstændigt analysere og fortolke en novelle og 

et essay. Perspektivere i forhold til baggrundslitteratur  
&  Udvælge (individuelt) et centralt tekststed, der læses op på flydende engelsk, oversættes 

til et korrekt, flydende dansk, begrundet argumentation hvorfor valg på flydende en-
gelsk.  

&  Produkt: Presentations eller hjemmeside på engelsk.  
&  Fremlæggelse på engelsk for klassen, evt for 3.g.hold.  
$QGUH�NRPSHWHQFHU�� 
&  Samarbejdsevne og selvstændighed ved at arbejde i konference.  
&  Refleksion over læreproces  

Jeg forsøger således at indkredse læringspotentialet (Hoel 2001) der forstås som vækst i 
forståelse, begrebsdannelse og intellektuel udvikling hos den lærende som resultat af 
interaktionen. Det er selvsagt umuligt i en kompleks realitet, men ved at analysere visse 
aspekter ved elevytringerne (gruppekonferencen, individuelle mails og evalueringen) kan jeg 
måske konkludere noget om læringspotentialet i de specifikke aktiviteter. 
I sproget skabes sammenhænge og er overindividuelt samtidig med den enkelte er med. 
Samtalen får i den forståelse dobbeltkarakter: Vi handler ift vores omgivelser og skaber 
mening gennem vores handlinger med andre aktører. Andre aktører opfatter og tolker hvad vi 
gør. Det medfører at vores handlinger kan identificeres og gøres til genstand for analyse 
(Ludvigsen et al 2002a). 
Fungerer sondringen mellem diskussion og vidensopbygning med de typer indlæg (se 6.2) og 
krav til kvantitativ aktivitet og rollerne som hvert gruppemedlem fik, så kvaliteten af 
interaktionen højnes og elevernes læring fremmes? Min rolle som vejleder og underviser 
diskuteres i forb med hovedopgaven: .. GLUHFWHG�WRZDUGV�WKH�DUW�RI�ZHDYLQJ�LQ�WKH�ODQJXDJH�
JDPHV�RI�WKH�LQWHUDFWLYH�SURFHVV�RI�OHDUQLQJ (Sorensen 2002a p 202) for at imødekomme målet 
med at stimulere en passende udvikling, læring (ZPD). 
Derfor diskuteres nogle centrale CSCL-begreber (Sorensen 1999), fx stilladsering (Bruner 
1998), ægte interdependens og kollaboration (Salomon 1995), samtale som explorativ tale og 
issue-based diskussioner (Duffy et al 1998), ligesom også den mundtlige dialog må forstås 
som væsensforskellig fra den skriftlige (refleksive) dialog i en online interaktion. 
I studieperioden uge 2 + 3 introduceres forfatteren Hanif Kureishi med en novelle og en film. 
Projektet, arbejdsform og krav diskuteres. Grupper dannes, roller, produkt og samarbejdsaftale 
aftales. Alt lægges i en fælles mappe på et drev. I uge 4,5,6 arbejdes asynkront med 
engelsktimerne i ydertimer. Uge 7 er vinterferie, i uge 8, mandag, viser alle grupper en 
Presentation eller hjemmeside. 
Hvis grupperne mødes fysisk, skal de gengive diskussion og konklusioner i deres konference.  
 
���� � .YDQWLWDWLY�DQDO\VH 
For nærmere at kunne indkredse læringspotentialet, videndelingen og kommunikationen 
undersøger jeg vha kvantitative optællinger først den enkelte elevs aktivitet i gruppekonferen-
cen21. Herefter undersøges hvordan de enkelte elevindlæg22 refererer og forholder sig til 

                                                
21 Her henvises til afsnit 6.3 og til hjemmesiden (se bilag 1) til introduktion til typer af indlæg og roller. 
22 Elevnavnene er delvist sløret. 
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hinanden i tråde (ikke kvalitativt, men i hvilket kvantitativt omfang). Denne optælling 
efterfølges af en opstilling af kommunikationshandlinger eleverne indgår i, dernæst jeg som 
lærer indgår i. 
�
$QWDO�LQGO J�������KHUDI�O UHU���� 

 indlæg vedhæftet u 1 u 2 u 3 portfolio kanalisering  Analyse23 Fic Ess 

K 22  8 6 8 1,1,1 u 1, u3 F1,8 (E3) 

D 27 3 9 9 9 1,1,1 u 1  F2,7  E5 

C 10  2 6 2 1,1,0 u 2 (væk) F9 (E1,2) 

A24 11 2 3 3 5 1,0,1 u 1 F3,6  E4 

P 17 2 9 6 2 1,1,1 u 1 F4,5  E6 

Uge 1: 20.1 - 26.1, Uge 2: 27.1 - 2.2, Uge 3: 3.2 - 7.2 
 
Lærerindlæg: Uge 1: 4. Uge 2: 4.  Uge 3: 5 
Lærerindlæg i fælleskonferencen: 16, elevindlæg: 11  
�

7UnGH:  
8JH�� 
3 indlæg: 3DUDGLVH�6\QGURPH��SDUW���

�
5 (kan + kommentarer) (A 2, D 1) 

8 indlæg: %DFNJURXQG�OLW���DQDO\VLV (A 1, K 3, P 3, C 1) 
2 indlæg: $�6PDOO�PLVXQGHUVWDQGLQJ (K 1, P 1) 
2 indlæg: &RDFKLQJ (K 1, P 1) 
2 indlæg: (QFRXUDJHPHQW�WR�RWKHU�JURXS�PHPEHUV K 1, lærer 1 
2 indlæg: &DQSDSHU (C 1) ��$�KDV�JRW�SUREOHPV D 1 
4 indlæg: 0HHWLQJ P 2, D 2 
8JH�� 
4 indlæg: 4XHVWLRQV�IRU�WKH�DQDO\VLV A 1, D 1, K, P 
2 indlæg: 0HVVDJHV lærer 1, D 1 
2 indlæg:�'HDGOLQH���SUHVHQWDWLRQ: A 1, C 1 
3 indlæg: 6RXQGILOHV P 2, D 1 
3 indlæg: 3ODQ�IRU�SURGXFW D 1, K 1, P 1 
3 indlæg: 7URXEOH�XQGHUVWDQGLQJ�WKH�HVVD\ K 1, P 1, D 1 
8JH�� 
3 indlæg: 6RXQG�ILOHV K 2, P 1 
4 indlæg: 0RUH�DERXW�WKH�GDPQ�VRXQG�ILOHV K 1, D 1, Lærer 2 
2 indlæg: 3UREOHPV�ZLWK�P\�DQDO\VLV�RI�WKH�HVVD\ D 1, lærer 1 
5 indlæg: 3DJHV�IRU�WKH�H[DP D 1, A 1 (del af indlæg) lærer 1, K 1, C 1 
3 indlæg: 0\�DQDO\VLV�RI�WKH�HVVD\ A 2, lærer 1 
4 indlæg: 3UHVHQWDWLRQ: A 1, D 2, C 2 
2 indlæg: $Q�DGGLWLRQ�WR�P\�DQDO\VLV�RI�WKH�ILFWLRQ D 2 

                                                
23 Det drejer sig om analyse af en fiktionstekst og et essay. Tallene refererer til spørgsmål i den anvendte 

analysemodel, og parentesen angiver at analysen ikke er lagt i konferencen 
24 Mail: ordstyrer 1,0,1 
25 Oftest titlen på indlægget 
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3 indlæg: 0\�SDUW�RI�WKH�DQDO\VLV K 1, D 1, A 1 (.¶V�TXHVWLRQ) 
 
Den følgende opstilling beskriver de kommunikative handlinger eleverne indgår i, 
interaktionstypen samt deltagerkategori. De nævnte begreber forklares nedenfor. 
 
�(OHYHU��,QGO JVNDWHJRULHU��LQWHUDNWLRQW\SHU�RJ�GHOWDJHUNDWHJRULHU 

$QWDO
� 6 ,QGO JVNDWHJR�

ULHU .DUDNWHULVWLND 
,QWHUDNWLRQV�
W\SH 'HOWDJHUNDWHJRUL 

61 

Afklaring Afklaring af proces & metode ift 
kommunikationssituation & 
organisering af projekt 

horisontal Bidragyder 

20 
Social 
kommentar 

Opmuntre social interaktion horisontal Bidragyder 

 )DJOLJ��
PHWDNRJQLWLY 

   

                                                
26 Det enkelte indlæg kan placeres i flere kategorier. 

2 

Type 1 spørgs-
mål: 
informationssø-
gende 

Beder om information eller 
anmoder om svar 

vertikal Bidragyder, 
Mentor 
Vandrer, Søger 

13 

Type 2 spørgs-
mål: diskussion 

Forespørger eller starter dialog. 
Uddyber, udveksler og udtrykker 
ideer eller tanker 

horisontal Bidragyder, 
Mentor 
Søger 

14 
Kommentar Mening, vurdering horisontal Bidragyder, 

Mentor 

13 

Videndeling Deler viden/ information 
(fx kanalisering + besvar af 
analysemodel) ved bla at svare på 
type 1 spørgsmål 

horisontal Bidragyder, 
Mentor 
Vandrer 

15 
Refleksion Evaluerende, selvvurdering ift 

læring 
horisontal Bidragyder, 

Mentor 

7 
Stilladsering Tilvejebringer råd og forslag til 

andre 
horisontal Bidragyder, 

Mentor 

 
Skemaet er delt i to hovedkategorier hvor den første dækker over indlæg der søger afklaring til 
en fælles forståelse af kommunikationsdelen af hvad opgaven på kort (her-og-nu) og på 
længere (den endelige projekt) sigt går ud på. Eleverne stiller organisatoriske spørgsmål eller 
diskuterer hvordan et praktisk (evt teknisk) problem skal løses. Desuden omfatter denne 
kategori også (forslag til) aftaler. Noget Duffy et al (1998) omfatter i begrebet: conversation 
(herefter samtale) som grundlaget for gruppearbejde hvor gruppen eksplorativt undersøger 
spørgsmål og et fælles grundlag for deres arbejde. Dette sker ret usystematisk hvilket 
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naturligvis ses særlig tydeligt i en asymmetrisk kommunikation fremfor F2F. Men mere om 
dette senere (7.2.1 og 7.2.4). I den kvantitative undersøgelse anvender jeg begrebet: 
$INODULQJ. 
Der vil være overlap mellem Afklaring ift proces og organisering af projektet med faglige og 
metakognitive diskussioner. Et eksempel på Afklaring (med kursiv) er:  

Hey group, I hope you all know what to read. I am going to read both texts for tomorrow. %XW�$�
����+DYH�\RX�UHDG�WKH�WHVW�DERXW�+DQLI�.XUHLVKL""�:KHQ�\RX�GR��DV�IDVW�DV�SRVVLEOH��WKHQ�WHOO�PH�

VR�,�FDQ�UHDG�\RXU�FDQDOLVDWLRQ�SDSHU�EHIRUH�,�UHDG�WKH�ODVW�SDUW��$QG�ZH�KDYH�WR�ILQG�RXW�KRZ�

PXFK�ZH�UHDG�HDFK" From D (23.01.03)27 
I VRFLDOH�NRPPHQWDUHU er der ingen egentlig vidensbygning, men derimod opmuntring til 
samtale. 
Den anden hovedkategori omfatter faglige problemstillinger, faglig viden, stilladsering og 
metakognition�� 

                                                
27 Sproglige fejl blev ikke rettet/ kommenteret i konferencen, ejheller i opgaven her. 

Indlægskategorierne (delvist baseret på Zhu 1998, men er videreudviklet) dækker over de 
indlæg eleverne sender i gruppekonterencen, og indbefatter 2 typer spørgsmål: ,QIRUPDWLRQV�
V¡JHQGH�VS¡UJVPnO: man mangler information og tror at et svar kan give den. 6S¡UJVPnO�WLO�
DW�IUHPNDOGH�GLVNXVVLRQ: Spørgeren kan give en delvis forklaring på spørgsmålet, men ønsker 
en fuldstændig eller helt passende, forstår ikke bestående eller færdige svar, ønsker at søge om 
mening/ holdning hos kammerater eller eksperter, agter at begynde en dialog blandt 
kammerater hellere end at stille spørgsmål. I GLVNXVVLRQVLQGO J�lægger elevindlæg  op til en 
uddybning/ uddyber diskussionsemner eller tanker, ideer om relaterede problemer og områder 
udveksles. Her forekommer også en diskussion af en personlig forståelse, altså elevens 
mening.  
Ved YLGHQGHOLQJ deler eleven en erhvervet viden med resten af gruppen.   
5HIOHNWHUHQGH�LQGO J omfatter enhver form for refleksion i elevindlæg og drejer sig om 
vurdering af klassen og læring, selvvurderende ift læring, & forståelse (metakognition), 
sammenligning af tidligere forståelse/ opfattelse og erfaringer med nuværende/ aktuelle 
forståelse/ opfattelse og erfaringer. Det der især karakteriserer de reflekterende indlæg, er 
evaluering, selvvurdering, selvregulering. 
Den sidste type indlæg er VWLOODGVHULQJ, som vejleder og foreslår diskussioner eller faglige 
forståelser/ opfattelser (fra elever eller lærer). 
 
En LQWHUDNWLRQVW\SH er YHUWLNDO: nogle deltagere koncentrerer sig om  dygtigere deltageres 
svar snarere end selv at bidrage og konstruere egen viden. Her leder elever sig efter svar 
snarere end at udtrykke og udveksle synspunkter/ opfattelser.  
En anden interaktionstype er KRULVRQWDO: deltagerne ønsker at udtrykke egne ideer, har 
tilbøjelighed til at være stærke, ingen korrekte svar kommer straks eller forventes => deltagere 
har ofte en mangfoldighed af ideer, udveksling af ideer undersøges og udvikles nærmere/ 
uddybes af kammerater (peers) og af en selv. 
�
'HOWDJHUNDWHJRUL dækker over 4 deltagertyper: 1. Enhver deltager er ELGUDJ\GHU� uanset 
bidrag. 2. 9DQGUHUH�synes ofte at være fortabt i forståelsen eller diskussionen. Deres bidrag 
ofte generelt snarere end specifikt. Reflekterer et enestående læringstrin/ periode hvor den 
lærende tumler rundt,  tilpasser sig og stræber efter en forståelse af emnet ved at relatere og 
associere forskellige informationer og viden. Dette trin er en vigtig forudgående fase før 
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læring og forståelse. Vandrerens indlæg bedrager til diskussionen fra en anden vinkel ved at 
skabe kognitive konflikter i læseren. 3. 'HQ�V¡JHQGH har hul i informationer og et behov for at 
søge dem for at opnå en bedre forståelse af begreber og problemer. Uden den vil en søgende 
have er  begrænset viden og forståelse. 4. 0HQWRUHQ læser deltagerindlæg, forsøger at forstå 
deltagernes forståelse og vidensniveau for at vejlede dem i deres opfattelse og hjælpe dem med 
og udvikle ny viden. Kan udvide fokus i diskussioner. 
 
/ UHU��,QGO JVNDWHJRULHU�RJ�LQWHUDNWLRQVW\SHU 
Lærerindlæg: Uge 1: 4. Uge 2: 4.  Uge 3: 5 
Lærerindlæg i fælleskonferencen: 16, elevindlæg: 11  

,
� 8 ,, ,QGO JVNDWHJRULHU .DUDNWHULVWLND ,QWHUDNWLRQVW\SH 

5 8 
Krav til projektet Fælles forståelse: Forventninger/ krav, hvilken 

skrivning og kommunikation 
Vertikal 

6 2 
Stilladsering og 
udtoning. 

Vejlede hvad den lærende endnu ikke kan gøre 
selv og gradvis fjernelse af støtten  

Horisontal 

1 2 
Modellering Vise hvordan noget kan/skal gøres, “tavse” 

verbale processer. Desuden ros/ opmuntring. 
Horisontal 

                                                
28 , refererer til indlæg i gruppekonferencen, mens ,, refererer til fælleskonferencen 

 

1 

Refleksion Fremme elevrefleksion og selvforståelse. 
Metode med struktur til tænkning og udførelse 
der støtter den lærende med at tilegne erfaring 

Horisontal 

8 5 

Direkte instruks 
Kritisk kommentar 

Klarhed, påpegning af manglende indhold og -
viden. Eksplicit anvisning på bestemte løsninger 
(fx opgaver, gruppeprocesser). 

Vertikal 

 
Indlægskategorierne og karakteristika (delvis baseret på Bonk & Cunningham 1998; Kirkley et 
al 1998; Zhu 1998, Sorensen 2002; Takle et al 2003) beskriver forskellige typer lærerindlæg 
der dels er instrukser og krav, dels mere decideret vejledning, fælles forståelse for og krav til 
hvad der skal ske i konferencen. Her er interaktionstypen vertikal som udtryk for uligheden 
mellem lærer og elever. Lærer definerer indhold og kvalitet ved elevindlæg og vurderer om 
kravene til indlæg og kommunikation opfyldes, dog på basis af fælles forhandling og 
forståelse i diskussionerne forud for projektperioden. I vejledningsindlæggene kommunikerer 
læreren enten på lige fod med eleverne eller svarer på deciderede spørgsmål; derfor en 
horisontal interaktionstype (Sorensen 2002b). 
 
���� � .YDOLWDWLY�DQDO\VH 
For at videndelingen og samarbejdet kan fungere, er det helt basalt at eleverne viser interesse 
for det de andre har skrevet (en respektfunktion) (Otnes 2002) og forholder sig eks- eller 
implicit; herved kan man tale om en kontrolfunktion (eleven viser at hun har læst andres 
bidrag). Således er man med til at opfylde formålet med den asynkrone kommunikation ved at 
bidrage til den fælles videnopbygning. Det karakteriserer Wenger (1998) som et praksisfælles-
skab med gensidigt engagement, fælles mål og repertoire, og at det gensidige engagement 
omfatter såvel ens egen som andres læring og vidensopbygning (Ludvigsen et al 2000 og  4.1). 
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Det der gør arbejdet produktivt, er variation og mangfoldighed i indhold og blandt deltagerne. 
 
������� (WDEOHULQJ�DI�HQ�I OOHV�IRUWRONQLQJV]RQH 
I en kommunikation som en asynkron gruppekonference skaber deltagerne en LQWHUSUHWLYH�]RQH 
(Wasser & Bresler 1996; Hoel 2002) hvor fælles tolkningsprocesser foregår og defineres som 
stedet ZKHUH�PXOWLSOH�YLHZSRLQWV�DUH�KHOG�LQ�G\QDPLF�WHQVLRQ�DV�D�JURXS�VHHNV�WR�PDNH�VHQVH�
RI�����PHDQLQJV�(Wasser & Bresler 1996 p 6). Såvel individuelle som sociale processer udfoldes 
her i en fortolkning og en videnskonstruktion i et socialt rum. 7KH�LQWHUSUHWLYH�]RQH refererer 
til kollaborative fortolkningsprocesser og er karakteriseret af polyfoni hvor synspunkter/ 
forståelser/ tolkninger diskuteres og udvikles. Det resulterer i udvekslinger og tranformationer. 
Denne midlertidige zone skabes fordi deltagerne skal være mere eksplicitte i en asynkron 
kommunikation ift mere information, præcision og forklaringer hvilket er med til at skabe 
større refleksion og bevidstgørelse, og ikke mindst kan eleverne bevæge sig mellem deres 
aktuelle og potentielle udviklingsniveau i adækvate hastigheder (se 4.3).  
I dette LQWHUSUHWDWLRQJHPHLQVFKDIW (Rommetveit 1974) tages intersubjektivitet (se også 4.2.3) 
tit for givet, netop for at det kan opnås og er baseret på tavs og overbevisende forudsætning. 
En type indlæg er sociale kommentarer: 

:HOO��,�DFWXDOO\�WKLQN�,�GLG�D�SUHWW\�JRRG�MRE�RQ�JHWWLQJ�DOO�P\�SRVWV�LQ�KHUH�VR�TXLFNO\��VR�WKLV�

SRVW�ZRQ¶W�EH�UHDOO\�VHULRXV��,�MXVW�ZDQW�WR�VD\�³NHHS�XS�WKH�JRRG�ZRUN´��DQG�WKDW�LW�ORRNV�OLNH�ZH�

DUH�DOOH�GRLQJ�VRPHWKLQJ�VHULRXV������� ��6HH�\RX�DOO�WRPRUURZ����. (26.01.03) 
+H\��/DWHU�WKLV�GD\�WKHUH�ZLOO�FRPH�D�FDQ�SDSHU�RQ�WKH�LQWHUYLHZ�,�KDYH�UHDG��,�DOVR�DJUHH�ZLWK�.�

WKDW�ZH�DOO�HYHU\GD\�VKRXOG�ZULWH�VRPHWKLQJ�RQ�WKH�FRQIHUHQFH�������&�(26.01.03)�
+H\�$OO��,�WKLQN�LW�ORRNV�JRRG���,W�ORRNV�OLNH�HYHU\RQH�LV�GRLQJ�VRPHWKLQJ��6R�WKDW�LV�SHUIHFW��-XVW�

DVN��LI�WKHUH�LV�VRPHWKLQJ�\RX�ZDQW�WR�NQRZ��3 (26.01.03) 
 
Som det kan læses ud af den kvantitative analyse (7.1), er der to parallelle “forløb”: 1. 
Videnskonstruktion eller den faglige udfordring og viden/ tilegnelse. 2. Selve processen med 
sammen at nå frem til en viden/ tilegnelse, til forståelse af forfatterskabet og til en analyse og 
fortolkning af en novelle og et essay. 
Forudsætningerne for begge forløb er en tilrettelæggelse og beskrivelse af krav - udover de 
“fysiske”rammer som fx gruppekonferencen, hvad og hvordan. 
Her er tale om 3 former for dialog (Hoel 2002): 1. mellem skriveren og de ord der skrives; 
skriveren er sin egen læser. 2. mellem skriveren og forestillingen om en reel læser. 3 den 
eksternaliserede dialog mellem skriveren og den reelle læser; altså den dialogiske funktion 
hvor ny mening kan genereres og med stor vægt på gensidigheden mellem skriveren og den 
læsende (se 4.2.3).  
Dette ses hvor D (26.01.03) forstår ikke As indlæg, et kanaliseringspapir. Endnu er 
konferencen ny, gruppen er ikke helt etableret. 

,�KDYH�UHDG�\RXU�FDQDOL]DWLRQ�EHIRUH�,�UHDG�WKH�ODVW�SDUW�RI�WKH�WH[W���$QG�,�WKLQN�LW�ZDV�D�ELW�

FRQIXVLQJ���<RX�GLG�QRW�LQWURGXFH�6DQGKX��ZKR�KH�LV�DQG�ZKDW�KH�GRHV���2U�LV�LW�MXVW�PH�ZKR�LV�

YHU\�VWXSLG""�:KDW�GR�\RX�VD\""�'�(26.1.03)��
�

+L�'�,�XQGHUVWDQG�ZK\�\RX�WKLQN�WKDW�WKUHUH�DUH�VRPH�IDFWV�PLVVLQJ�LQ�P\�FDQDOL]LQJ�SDSHU�EXW�

ZKHQ�,�UHDG�WKH�ILUVW�SDUW�,�WKRXJKW�LW�ZDV�ZHLUG�WR�EXW�LW�GRHV�QRW�UHDOO\�VD\�ZKRP�6DQGKX�LV�RU�

ZKDW��������,�GR�QRW�WKLQN�WKDW�LV�ZKDW�LV�LPSRUWDQW�LQ�WKLV�WH[W��$ (27.1.03) 
Dialogen afspejler forestillingen om en reel læser (“Er dette her for groft at skrive?”) og så den 
reelle læser (=A). Den non-verbale eller ekstra-verbale kommunikation er udelukket da det 
ikke er en F2F dialog (se 4.4); derfor skrives forbeholdet: “Or is it just me who is very 
stupid??” Gensidigheden formuleres med det følgende spørgsmål: “What do you say??” - med 
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to spørgsmålstegn for at understrege usikkerheden grafisk. Her optræder D i rollen som 
YDQGUHU. As svar er da også meget imødekommende og anerkender den forvirring som Ds 
indlæg udtrykker. 
I Ks andet indlæg indskrives på samme måde et forbehold. 

+L���DJDLQ���,�DJUHH�RQ�WKLV�ZLWK�$��,�WKLQN�LW�LV�D�JRRG�LGHD�WR�DJUHH�RQ�VRPH�GDWH��+RZ�DERXW�

VRPH�WLPH�QH[W�ZHHN"�$V�IDU�DV�,�FDQ�UHPHPEHU�WKH�VHF�OLW�LV�QRW�WHUULEO\�ORQJ�RU�KDUG��RU�LV�LW�

MXVW�PH"�. (26.1.03) 
Light et al (1999) beretter om hvor udsatte førsteårsstuderende følte sig ved en web-baseret 
diskussion; de var bange for at blive afsløret som dårlige tænkere og skrivere. I studiet var 
bidragene gennemarbejdet på kryds og tværs, indholdsmæssigt i komposition og argumentati-
on, sprogligt mht grammatik og stavning. Deres forestillede læser var hele deres årgang (og 
hele verden), og derfor også deres reelle læser. 
Det har ikke været gruppens problem i den lukkede konference, de regnede ikke med at andre 
end de selv og læreren læste den.29 

                                                
29 Her forregnede de sig dog, flere andre fra klassen læste andre gruppers indlæg, bla T (29.1.03) 

+L�+HQULHWWH��,�ZDV�ZXQGHULQJ�KRZ�WKH�SURMHFW�JRHV�VR�IDU��$IWHU�\RXU�RSLQLRQ�WKDW�LV����,�DP�QRW�VXUH�LI�

HYHU\WKLQJ�JRHV�DIWHU�\RXU�SODQV�VR�IDU��,I�\RX�GR�QRW�WKLQN�ZH�ZRUN�KDUG�HQRXJK��DQG�KDYH�WR�KXUU\�XS�LI�ZH�

ZDQW�WR�PDNH�WKH�GHDGOLQH��WKHQ�SOHDVH�ZULWH�LW�WR�XV�LQ�RXU�JURXS�FRQIHUHQFH��,�DP�QRW�VXUH�LI�ZH�KDYH�PDGH�

HQRXJK�\HW��DQG�KRZ�IDU�ZLWK�WKH�SURGXFW�ZH�VKRXOG�EH�DIWHU�\RXU�RSLQLRQ��3OHDVH�OHW�XV�NQRZ��7 

 
Som lærer har jeg bestræbt mig på at min skrivning var model for eleverne for at skabe en 
fælles forståelse af dialogens form og art. Jeg skrev associativt uden (tilsyneladende) at tænke 
på struktur og sprog med sproglige fejl i mine indlæg for at understøtte den form som 
konference indlæg har (se desuden Hoel 2002). Også for at etablere den essentielle personlige 
relation: elev(er) og lærer (3.1). 
Indlæg i en asynkron konference er en mellemting mellem skriftlige og mundtlige tekster som 
indbyder til tankeudveksling/ dialogisme. Inden arbejdet i konferencen startede, diskuterede vi 
sprog og form, forskel på proces og skrivning mhp et gennemarbejdet skriftligt produkt 
(Brown 2001). 
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Konferencesproget er engelsk hvilket medvirker til et mere mundtligt sprog - dette er 
selvfølgelig i sig selv en barriere for danske elever, men giver samtidig mulighed for at lege 
med identiteten og gemme sig bag et sprog ved den yderligere distance det giver mulighed for 
i det midlertidige praksisfællesskab (3.1) og for refleksivitet (se 5)30. 
For at en asynkron diaog kan lykkes, er tryghed basal, men eleverne i klassen har kendt 
hinanden i 1½ år og arbejder konstant i grupper til forskel fra 3.g-holdene. Ikke desto mindre 
har kravet om engelsk (og for nogen skriftlighed i det hele taget) haft en begrænsende virkning 
for nogen i klassen. 
 
������� ,QWHUDNWLRQVP¡QVWUH 
Interaktionstyperne er udelukkende (på nær 2 indlæg) kategoriseret som horisontale hvilket 
indebærer ønske om udveksling af ideer der nærmere skal udforskes med ligesindede i 
LQWHUSUHWLYH�]RQH. Henri (1995) udviklede en model med eksplicit interaktion, en specifik 
reference til anden udsagn, person og direkte svar eller direkte kommentar. Implicit interaktion 
er en ytring med indirekte reference til andet budskab/ person: indirekte svar el kommentar 
Endelig en selvstændig ytring har med det diskuterede emne, men uden at svare/ kommentere 
og uden det fører til yderligere ytring. Disse mønstre videreudvikledes til dialogisme i 
Bakhtins forstand ift gensidighed og aktivt engagement (Dysthe 2001c). Og som det fremgår, 
er gruppen båret af et aktivt engagement. 
�

��������9LGHQGHOLQJ�RJ�LQWHUDNWLRQVP¡QVWUH 
Trådene i 7.1 viser eksplicitte referencer til det faglige indhold, men især til proces. Ift 
videndeling er Ds og As indlæg omtalt ovenfor et eksempel: hvor As første indlæg er 
uformidlet for én der ikke kender teksten der kanaliseres. I Ds kanaliseringspapir refererer hun 
til dels til As hvilket også gøres i titlen, men hun refererer også til et punkt i Ks kanaliserings-
papir som hun er blevet inspireret af (26.1.03 og 28.1.03). D karakteriserer 2 hovedpersoner i 
novellen, som K kommenterer ved generel ros + besvarer spørgsmålet bekræftende om det er 
tilstrækkeligt at karakterisere to personer. D skriver senere at A har foreslået hende (F2F) at 
hun skal karakterisere endnu en person, hvilket hun så vil gøre. 
Endnu en “faglig videndelingstråd” er Ks indlæg om at forstå essayet (7URXEOH�XQGHUVWDQGLQJ�
��). P og D har samme problem, men har ingen løsning udover at de skal gøre sig umage. Her 
deltager de alle 3 som V¡JHUH.  

                                                
30

 Denne diskussion om sprog, distance og identitet er i sig selv et interessant studium som jeg desværre må 
afslå fra her.  

D foretager dagen efter en decideret udvidelse af det fælles fortolkningsrum ved blankt at 
indrømme at hun ikke aner hvad hun skal stille op. Hermed er lagt op til ZPD (se 4.3 og 4.4). 
D har problemer med sin del af analysen af essayet. A i en mentorposition og som VLJQLILNDQW�
DQGHQ (se 4.3) kommer med forslag til en løsning - et godt eksempel på stilladsering. Dernæst 
svarer jeg. D laver sin analyse af kompositionen. Her har D lagt op til en ændring af sin 
forståelse og hvor loftet er for hvad hun kan forstå selv. Det er et eksempel på med As 
ekspertise/ støtte hvorledes ydre viden og evner bliver approprieret (4.2) (Brown et al 1993) 
hos den lærende; alle opgaver erfares to gange: først ydre og socialt sammen med en anden, 
dernæst indre og individuelt - en interpersonel proces over i en intrapersonal proces, og 
hvordan aktiv videnskonstruktion dannes vha problemløsning, vejledning, opmuntring og 
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feedback på den ene side og appropriation på den anden (Salomon et al 1998). 
Endnu et eksempel på at én kaster et fagligt problem ud til diskussion i en LVVXH�EDVHG 
diskussion (Duffy et al 1998) hvor hypoteser efterprøves og undersøges med argumenter og 
modargumenter 

���,�DP�QRW�VXUH�ZKDW�WR�ZLUWH�LQ�WKH�VHFRQG�TXHVWLRQ��7KH�TXHVWLRQ�LV�ZKHQ�WKH�VWRU\�LV�ZULWWHQ��

DPG�ZKDW�LPSRUWDQFH�WKLV�KDV�IRU�WKH�VWRU\��0D\EH�VRPHRQH�FDQ�KHOS�PH�ZLWK�WKDW����.��4.2.03) 
K er her V¡JHU�der ønsker at opnå en adækvat forståelse og starter en dialog og LVVXH�EDVHG 
diskussion i den fælles zone. I sit indlæg deler K viden om synsvinkel i novellen som han 
ydermere udvider til en issue-based diskussion som ingen bider på, fra en enstemmig til en 
dialogisk funktion. Diskussionen fortsætter først ved den mundtlige fremlæggelse. 

+L�.��,�XQGHUVWDQG�ZK\�\RX�WKLQN�LW�LV�D�GLIILFXOW�TXHVWLRQ�WR�DQVZHU��,�GR�QRW�WKLQN�WKDW�WKH�WLPH�

WKH�VKRUW�VWRU\�LV�ZULWWHQ�LQ��LV�LPSRUWDQW��-XVW�WKDW�LW�LV�LQ�WKH�ODVWHVW�GHFDGHV����EXW�,�DP�QRW�VXUH��
'�(5.2.03) 

 
D bringer dagen efter med sit indlæg diskussionen videre ved at komme med et “stilladseren-
de” svar, men udtrykker stadig en vis usikkerhed. 

+L�.��,�WKLQN�\RXU�TXHVWLRQ�PHDQV�WKDW�\RX�VKRXOG�ORRN�DW�ZKHWKHU�WKH�VWRU\�LV�ZULWWHQ�WKH���CV���

��CV�RU�PD\EH�VRPH�RWKHU�WLPH��7KHQ�\RX�VKRXOG�WU\�WR�WDNH�D�ORRN�DW�����<RX�FRXOG�PD\EH�XVH�

VRPH�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�\RX�JHW�IURP�7KH�5DLQERZ�6LJQ����$ (5.2.03) 
30 sekunder giver A endnu et “stilladserende” svar hvor hun dels tolker analysespørgsmålet og 
giver dernæst råd og forslag. Begge svarer i mentorrollen. Titlerne på deres indlæg viser også 
indholdet: 5H� og .¶V�TXHVWLRQ 

2N��WKDQNV�IRU�WKH�WLSV�DERXW�P\�TXHVWLRQ��+RZHYHU��,�UHDOO\�FDQQRW�VHH�DQ\�UHODWLRQV�WR�WKH�
����
V��,�MXVW�NQRZ�WKDW�LQ�WKH���
V������. (6.2.03) 

Diskussionen er et fint eksempel på dialogisk interaktion med gensidighed mellem den talende 
og lyttende, in casu skriver og læser.  

6SHHFK�GRHV�QRW�PHUHO\�VHUYH�DV�WKH�H[SUHVVLRQ�RI�GHYHORSHG�WKRXJKW��7KRXJKW�LV�UHVWUXF�

WXUHG�DV�LW�LV�WUDQVIRUPHG�LQWR�VSHHFK��,W�LV�QRW�H[SUHVVHG�EXW�FRPSOHWHG�LQ�WKH�ZRUG 
(Vygotsky, citeret i Hoel 2002 p 127) 

Havde K mundtligt skulle besvare de to spørgsmål, var han ikke blevet tvunget ud i at skulle 
generere ideer og tanker; ved det langsommelige i at skrive fastholdes tænkte tanker, den indre 
verden skal struktereres og organiseres (se afsnit 4.2.3). 
De to indlæg med anmodning om “hjælp” (Ds og Ks) kan ses som  udtryk for hvordan social, 
medieret og individuel lærings fordele frem for isolerede lærende. Og her kommer sprogets 
rolle ind. Salomon et al (1998) (se 4.2) diskuterer hvorvidt man helt kan forkaste begrebet 
“individuelt lærende” fordi læring altid foregår i en social kontekst med kulturelle redskaber. 
De når frem til at en konstant interageren mellem det individuelle og det sociale hvor de to 
begreber komplementerer og påvirker hinanden, hvilket demonstreres her i eksemplet. 
 
I sit sidste indlæg fortsætter K diskussionen samtidig med at han vurderer de to svar og endelig 
deler viden med kommentarer der tenderer en enstemmig funktion (se 4.2.3 Lotmans begreb). 
Som vejleder kunne jeg have interveneret og stilladserende have henvist til forordet i 
novellesamlingen om metafiktion, men det er sidste fredag i projektperioden. 
Gruppen mødes selvfølgelig i klassen i deres andre fag. Naturligvis taler de om projektet, dog 
sjældent samlet alle 5. Jeg ved ikke hvor meget eller om hvad. Gruppen er god til at berette om 
aftaler i konferencen. 
 
I forbindelse med den faglige videndeling og analyse af tekster er der stort set ingen implicitte 
interaktionsmønstre; mønstrene er enten eksplicitte eller selvstændige ytringer. Karakteristik-
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ker, besvarelse af analysespørgsmål er ukommenterede og diskuteres LNNH, selvom den enkelte 
beder om kommentarer: 

+HUH�LV�P\�SDUW��,�KDYH�ZURWH�DERXW�WKH�FKDUDFWHUV�DQG�GLVFXVVHG�ZKHWKHU�WKH�VKRUW�VWRU\�VHHP�WR�

VXSSRUW�RU�DWWDFN�SROLWLFDO�RU�PRUDO�SRVLWLRQV����,�GLG�QRW�NQRZ�KRZ�PDQ\�FKDUDFWHUV�,�VKRXOG�
ZULWH�DERXW��VR�,�KDYH�RQO\�ZURWH�DERXW�1LQD�DQG�1DGLD���,I�\RX�WKLQN�,�VKRXOG�ZULWH�DERXW�

RWKHUV��WKHQ�WHOO�PH�DQG�,�ZLOO�GR�LW��'�(2.2.03) 
D skriver senere i et indlæg at A har foreslået at hun også karakteriserer Howard, hvilket hun 
så gør. Men der tages ikke stilling til substansen i indholdet.�

,�WKLQN�P\�TXHVWLRQ�ZDV�D�ELW�KDUG�VR�,�KDYH�QRW�ZULWWHQ�YHU\�PXFK�P\�TXHVWLRQ�ZDV������$�

(3.2.03)�
+L��,I�\RX�KDYH�DQ\�IXUWKHU�FRPHQWV�WR�WKH�TXHVWLRQ�SOHDVH�OHW�PH�NQRZ��VR�,�FDQ�DGG�

WKHP��&�(2.2.03) 
Mod deadline i slutning af uge 6 leveres besvarelser blot, evt med undskyldninger for 
overskridelse af deadline. Ellers lægges de der.  
Gruppen kommer som helhed godt fra start med at få uddelt tekster der skal læses; det er blot 
tydeligt at det brænder på mod slutningen af projektperioden. 
I forhold til videndeling og interaktionsmønstre kan det konkluderes at 3 af eleverne forholder 
sig eksplicit til de faglige indlæg, og mht respektfunktionen (se 7.2) læser alle hinandens 
bidrag. 
Det samme ses i de andre grupper. For 3.g holdene sker der en ændring fra 1. til 2. projekt. 
Alle skal opgive de behandlede tekster, derfor føles nødvendigheden af at have analyseret 
teksterne mere påtrængende. Det resulterer i en større videndeling, diskussion og stilladsering i 
de grupper der fungerer (se en uddybning i 7.2.7 Ekskurs). 
 
Hvorfor forholder eleverne sig ikke i højere grad til substans i indhold? Bjørklykke & Økland 
(2002) ser et uudnyttet læringspotentiale i asynkron kommunikation hvilket de mener, skyldes 
manglende kompetence i at give respons (både studerende og lærere). Dette kommer frem i 
flere slags kommunikative handlinger hvor elever, fx, oftest giver generel, uspecifiret ros - 
som et rituelt indslag. Der er langt mellem undrende og provokerende spørgsmål, få referencer 
til andre tekster og indlæg. Desuden gives kun lidt konkret og eksplicit vejledning. Når 
eleverne giver respons, er den sjældent faglig fyldig.  
Dette karakteriserer også vores gruppe og klassen. 
Der er tilløb til diskussion og stilladsering, som vist ovenfor, men jeg deler opfattelsen. 
Forklaringen kan dels være hvorfor ikke alle 5 deltager, hvor er jeg som lærer (se 7.2.5), og 
endelig kan det diskuteres om eleverne lærer noget ved at læse og ikke forholde sig aktivt 
forhandlende om mening. 
Kaye (1995) diskuterer om ikke “lurere” (“lurkers”) der læser bidrag uden selv at skrive 
indlæg, lærer noget; de læser og deltager således som passive lyttende elever i et klasserum.�

7KH�YHU\�DV\QFKURQLFLW\�RI�FRQIHUHQFLQJ�PDNHV�LW�OLNHO\�WKDW�PDQ\�³OXUNHUV´�VSHQG�PRUH�

WLPH�UHIOHFWLQJ�RQ�FRQIHUHQFH�FRPPHQWV�LQ�EHWZHHQ�VXFFHVVLYH�³ORJRQV´�WKDQ�WKH\�ZRXOG�

LQ�WKH�PXFK�PRUH�FRPSUHVVHG�WLPH�VFDOH�RI�D�IDFH�WR�IDFH�GLVFXVVLRQ� (Kaye 1995 p 139) 
De kan have skrevet et bidrag, men ikke sendt det fordi andre har sendt et med lignende 
indhold. Selve tankearbejdet (og skriftligheden) kan være lige så vigtig som at have sendt 
indlægget. Men på den måde bidrager man ikke til en flerstemmighed. Henris undersøgelse 
(1995) bekræfter at det at have læst forskellige indlæg og synspunkter var vigtigt for en større 
forståelse, også hvor indlæg var enstemmige og ikke dialogiske i Lotmansk forstand. Dette 
forklarer Dysthe (2001c) med Bakhtinske begreber indre og ydre dialog, dermed slås bro over 
kløften mellem individuel og distribueret læring, som også Salomon & Perkins (1998) delvis 
gør (se 4.2). 
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Dermed bidrager eleverne ikke til læringsfællesskabet hvor et centralt aspekt er 

NROOHNWLY�NXQQVNDSVSURGXNWLRQ��'HWWH�LQQHE UHU�DW�HOHYHQH�YHG�KMHOS�DY�XOLNH�DUEHLGV�

IRUPHU�VNDO�SURGXVHUH�NXQQVNDS�VRP�GH�GHOHU�PHG�KYHUDQGUH�RJ�VRP�IRUDQNUHU�HOHYHQH�L�

GHW�VDPIXQQHW�GH�OHYHU�L (Ludvigsen et al 2000  p 127)  
Elever og lærere skal trænes i responsgivning. At behovet er stort ses også i at Gym-it 
vejledere med den 4.opgradering stadig har behov for at lære at give hensigtsmæssig respons. 
 
������� 3URFHV�RJ�LQWHUDNWLRQVP¡QVWUH 
Interaktionsmønstrene er derimod i forbindelse med processen både eksplicitte og implicitte, 
her er i højere grad alle 5 med. 
Typiske eksempler på eksplicitte interaktionsmønstre er følgende udvekslinger (forkortet), en 
samtale som Duffy et al (1998) forstår det, der bortset fra det første indlæg sker inden for 5 
timer: 

+L�,�WKLQN�ZH�VKRXOG�DJUHH�RQ�D�GDWH�RQ������7KH�DQDO\VLV�,�WKLQN�ZH�VKRXOG�GLYLGH�VR�RQH�ZULWHV�

DERXW����DQG�DQRWKHU�DERXW����DQG�WKHQ�ZH�FDQ�FRPPHQW�RQ�HDFK�RWKHUV�ZRUN. A (25.1.03) 
+L���DJDLQ���,�DJUHH�RQ�WKLV�ZLWK�$��,�WKLQN�LW�LV�D�JRRG�LGHD�WR�DJUHH�RQ�VRPH�GDWH��+RZ�DERXW�������
.�(26.1.03)�
,�DOVR�WKLQN�WKDW�WKH�WKLQJ�ZLWK�PHHWLQJ�VRPH�GD\��VRXQG�JRRG��,�WKLQN�ZH�KDYH�WR�GLVFXVV�ZKDW�WR�

GR���7KH�1<�WLPHV�WKLQJ��LV���RU���GLIIHUHQW�WH[WV��DERXW�WKH�GLIIHUHQW�ERRNV��DQG�1RYHO�+DQLI�KDV�
ZULWWHQ��,�ZDV�ZRQGHULQJ�LI�DQ\RQH�ZRXOG�OLNH�����3�(26.1.03).  

Her skifter så indholdet i tråden fra tid til tekster som P bringer op. Men her er samtidig udtryk 
for ægte interdependens og kollaboration.�

6XUH�3�����*RRG�WR�VHH�VRPH�SDUWLFLSDWLRQ�RQ�WKH�FRQIHUHQFH��,¶P�D�OD]\�JX\��DQG�GR�QRW�UHDOO\�

ZDQW�WR�VLJQ�XS�IRU�1<7�QHZV�WKLQJLH��VR�LI�\RX�FRXOG�MXVW�SDVWH�D�WH[W�LQ�KHUH�RQ�,5&��,�ZRXOG�

JODGO\�UHDG�DQG�DQDO\]H�LW�IRU�\RX��.�(26.1.03)�
+H\�3��,I�\RX�OLNH�WR�,�ZRXOG�KHOS�\RX�ZLWK�VRPH�RI�WKH�WH[WV��,�MXVW�KDYH�WR�NQRZ�ZKLFK�\RX�KDYH�

WDNHQ��&�(26.1.03)�
+H\�,�DP�UHDGLQJ�WKH�ILUVW�WH[W��DQG�,�WKLQN�.�LV�UHDGLQJ�WKH�QH[W�RQH��6R�MXVW�������3�(26.1.03)�
,�MXVW�ZDQWHG�WR�NQRZ�ZKLFK�WH[WV��IURP�1<7LPHV��.�DQG�&�KDYH�UHDG�����WZLFH��3�(26.1.03) 

Igennem alle 3 uger forholder gruppen sig eksplicit til spørgsmål der har med processen at 
gøre og til stillingtagen. Gruppen får aldrig diskuteret selve fremlæggelsen, kun produktet. 
A refererer i sit indlæg hvor hun har uddelegeret arbejdsspørgsmål til gruppen, til Ks forslag 
tidligere på dagen hvor han implicit henviser til Cs information om arbejdsspørgsmål i bogen 
til novellen. Tråden fortsætter til en kommentar til arbejdsdelingen som kun én ikke forholder 
sig eksplicit til. Tråden er eksempel på hvor usystematisk samtalen (conversation som Duffy et 
al 1998 karakteriserer det) foregår hvor gruppen eksplorativt undersøger spørgsmål og et 
fælles grundlag for deres arbejde. Det er særlig tydeligt i den asynkrone kommunikation (7.1).  
 
De implicitte interaktionsmønstre er knyttet til roller som de enkelte har hvor betragtninger og 
kommentarer tages ad notam af de andre. 

+L��,�KDYH�GLYLGHG�WKH�TXHVWLRQV�IRU�DQDO\VLV�RI�ERWK�ILFWLRQ�DQG�WKH�HVVD\��,I�WKHUH�LV�DQ\WKLQJ�\RX�

WKLQN�ZH�VKRXOG�FKDQJH�RU�DGG�ZH�FDQ�RI�FRXUVH�GR�WKDW��,�WKLQN�LW�LV�D�JRRG�LGHD�OLNH�.�VXJJHVWHG�

����VR�,�WKLQN�ZH�VKRXOG�GHFLGH�������,�WKLQN�ZH�VKRXOG��$�(29.1.03)�
+L�*URXS��6LQFH�LW�LV�P\�MRE�WR�����,�ZDQW�WR�DVN�LI�DQ\RQH�KDV�Q\�SUREOHPV���. (26.1.03) 

Men sjovt nok reagerer K ikke da det efterfølgende indlæg er teknisk. 
I Ds indlæg påtager hun sig rollen som kommentator, men med en vis forsigtighed 2U�LW�LV�MXVW�
PH" 

2ND\��,�KDYH�WR�FRPPHQW�RQ�\RXU�WLWOHV�RI�WKH�PHVVDJHV��,�GR�QRW�WKLQN�WKDW�WKHUH�DUH�DQ\�SUR�
EOHPV�ZLWK�WKHP��EXW�,�WKLQN�WKDW�ZH�KDHY�WR�ZULWH�H[DFWO\�ZKDW�LW�LV�ZH�SXW�LQ�KHUH���)RU�H[PSOH��

����,�WKLQN�WKDW�LW�ZRXOG�EH�D�JRRG�LGHD�LI�\RX�ZURWH����2U�LW�LV�MXVW�PH�"�'�(26.1.03)�
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+(<���,�NQRZ�WKDW�LW�LV�QRW�P\�MRE�WR�EH�WKH�WHFQKQLFDO��EXW�LW�LV�D�OLWWOH�KHOS���$QG�EHVLGHV�,�DP�WR�

FRPPHQW�WKH�WLWOHV�DQ\ZD\������7KDW�LV�DOO��' (26.1.03) 
Man kan diskutere hvorvidt Ds indlæg ikke fungerer som en selvstændig ytring for ingen af de 
andre tager sig tilsyneladende af hvad hun har skrevet. Men samtidig har D forstået hensigten 
med at navngive et indlæg: at skriveren reflekterer over indholdet og fokuserer på det 
essentielle (6.2). 
De VRFLDOH�NRPPHQWDUHU fungerer kit (som vist ovenfor) og lidt som chat, de binder gruppen 
sammen, eksempel på dette er Ds ,�DP�RQO\�JRLQJ�WR�KDYH���VXEMHFWV���+$+$���RK��VRUU\���%XW�ZH�FDQ�
WDON�DERXW�LW�LQ�WKH�VFKRRO�WRPRUURZ���VHH�\D����������. her bliver sproget også meget mere 
uformelt. 
�
5ROOHUQH��I hvor høj grad tager eleverne deres roller31 på sig? A udfolder sin rolle som 
ordstyrer godt hvor hun assertivt kommer med forslag 

,�WKLQN�ZH�VKRXOG�DJUHH�RQ�D�GDWH�RQ�ZKLFK�WKH�EDFNJURXQG�OLWHUDWXUH�KDYH�UHDG�VR�ZH�FDQ�XVH�LW�

LQ�RXU�DQDO\VLV��:KHQ�ZH�DUH�JRLQJ�WR�UHDG�DORXG�RQ�)ULGD\�,�WKLQN�ZH�VKRXOG�UHDG�IURP����7KH�

DQDO\VLV�,�WKLQN�ZH�VKRXOG�GLYLGH�VR�RQH�ZULWHV������DQG�WKHQ�ZH�FDQ�FRPPHQW�RQ�HDFK�RWKHUV�
ZRUN��$���������� 

Det kommenteres af de andre. K refererer til en samtale med A om en deadline og spørger 
hvordan de skal arbejde. Dernæst henvises til As bemærkning om at uddeling af arbejds-
spørgsmål og hvordan (K gjorde opmærksom på et link til modellen). 
D.29.1 uddeles spørgsmål til gruppen og henviser til et forslag fra K. 

,�KDYH�GLYLGHG�WKH�TXHVWLRQV�IRU�DQDO\VLV�RI�ERWK�ILFWLRQ�DQG�WKH�HVVD\��,I�WKHUH�LV�DQ\WKLQJ�\RX�

WKLQN�ZH�VKRXOG�FKDQJH�RU�DGG����,�WKLQN�LW�LV�D�JRRG�LGHD�OLNH�.�VXJJHVWHG�����VR�,�WKLQN�ZH�VKRXOG�

GHFLGH�ZHWKHU�����,�WKLQN�ZH�VKRXOG��$ (29.1.03) 
D. 30 afgør A diskussionen og åbner for debat om gruppens Presentation 

,�DOVR�WKLQN�WKDW�PRQGD\�VKRXOG�EH�WKH�GHDGOLQH��,I�,�GLYLGH�WKH�TXHVWLRQV�IURP�WKH�ERRN��,�DOVR�
WKLQN�WKDW�ZH�VKRXOG�����,�WKLQN�LW�ZRXOG�EH�D�JRRG�LGHD�WR�DJUHH�RQ�D�GDWH�RQ�ZKLFK����PDNLQJ�WKH�

SUHVHQWDWLRQ��,�KDYH�QR�LGHD�KRZ�ORQJ�LW�LV�JRLQJ�WR�WDNH�VR�,�WKLQN�VRPH�RI�\RX�WKDW�NQRZV�D�ELW�

PRUH�DERXW�LW�VKRXOG�VXJJHVW�VRPHWKLQJ��$ (30.1.03) 
Desværre misforstod A placeringen af ordstyrererens ugentlig mail i konferencen og sendte 
dem til mig (kun 2 og ikke 3). Her samler hun op hvad gruppen har nået og bør nå ugen efter. 
Mens hun i sine individuelle mails til mig udtrykker frustration over manglende overholdelser 
af deadlines og aftaler. 
I sin evaluering af forløbet siger hun om sin egen rolle: 9L�GHOWH�VS¡UJVPnOHQH�Vn�GHU�EOHY�LNNH�
GLVNXWHUHW�Vn�PHJHW. Hvilket LNNH er den fulde sandhed. As rolle og udfyldelsen af den er vigtig 
for gruppens arbejde og udbytte. 
 
De øvrige roller udfyldes for nogles vedkommende af rolleindehaveren, mens andre enten ikke 
udfylder deres eller påtager sig en andens, som fx C der foreslår indhold og struktur på 
gruppens produkt (egt Ps rolle). Herved ses at læring og videnudvikling af eleverne forstås 
som situerede aktiviteter hvor de som aktører koordinerer relevante handlinger og hvor 
ændring og nyskabelse finder sted i samspil mellem individer og omgivelser (se 4.1 og 
Ludvigsen et al 2000).  
I evalueringerne er der følgende kommentarer til rollerne og deres forvaltning: 
Der er enighed om at RUGVW\UHUUROOHQ er vigtig samt at den blev udfyldt meget relevant.  

.ODUHGH�VLQ�UROOH�UHW�JRGW��+XQ�NRP�PHG�IRUVODJ�RJ�RYHUUXOHGH�QnU�YL�YDU�L�WYLYO (P) og  NRP�PHG�
JRGH�UnG�RJ�KM OS�WLO�RV�DQGUH. (D). +XQ�V¡UJHGH�IRU�DW�DOOH�JMRUGH�GHW�GH�VNXOOH��RJ�JMRUGH�GHW�
NODUW�IRU�DOOH�KYRUGDQ�GHW�VNXOOH�IRUHJn (K) -HJ�V\QHV�DW�$�NODUHGH�GHW�JRGW (C). 

                                                
31 Her inddrages konferencen og evalueringerne. Grupperne har selv fordelt rollerne. 
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&RDFKHQV rolle: sørge for aftalte indlæg kommer, giver tekniske råd/ hjælp. Her er det mere 
Ks udfyldning end rollen der blev bedømt, men LNNH�DOOH�LQGO J�VRP�YDU�GHU�WLO�WLGHQ (A) ��KMDOS�
XGHQ�IRU�VNROHQ�PHG�O\GILOHUQH (D) ��WHPPHOLJ�YLJWLJ�GD�GHU�RJVn�VNDO�KROGHV�OLY�L�NRQIHUUHQFHQ�(K). 
$QDO\VDWRU stiller spørgsmål til teksterne: YLJWLJ��Vn�PDQ�LNNH�EDUH�NXQQH�VNULYH�KYDG�PDQ�YLOOH�
XGHQ�DW�QRJHQ�NXQQH�NRPPH�RJ�VWLOOH�VS¡UJVPnOVWHJQ�YHG�GHW. (K): YL�EUXJWH�VS¡UJVPnOHQH�IUD�
KMHPPHVLGHQ�PHQ�DQDO\VDWRUHQ�VWLOOHGH�LNNH�QRJHQ�XGRYHU�GHW (A), men rollen blev ikke udfyldt.  
Her skriver K om den manglende respons på den faglige videndeling: 'HU�EOHY��LNNH�ULJWLJ�
NRPPHQWHUHW�Sn�QRJHQ�PnGH�Sn�GHW�MHJ�ODJGH�LQG��RJ�Vn�YLGW�MHJ�YHG��KHOOHU�LNNH�Sn�GH�DQGUH�

PHGOHPPHUV�DUEHMGH. 
.RPPHQWDWRUHQV rolle bliver ikke vurderet som vigtig. 
.RRUGLQDWRU�sørger for at gruppens fælles produkt samles og koordineres. Rollen forstås lidt 
forskellig (se ovenfor om situerede aktiviteter)�

,QWHW�EOHY�VDPOHW�YL�KDU�L�KYHUW�IDOG�LNNH�GLVNXWHUHW�GHW (A) 3�KDYGH�IDNWLVN�Q VWHQ�LQJHQ�LQGIO\�
GHOVH�Sn�YRUHV�SURGXNW��YL�YDU�I OOHV�RP�GHW�RJ�&�DIVOXWWHGH�GHW (D). .RRUGLQDWRUHQ�HU�GD�RJVn�
XWUROLJ�YLJWLJ��&�RYHUWRJ�3V�RSJDYH�PHUH�HOOHU�PLQGUH��GD�KXQ�ODYHGH�VWRUH�GHOH�DI�SURGXNWHW�

I UGLJW (K) 9L�KDYGH�LNNH�ULJWLJ�PXOLJKHG�IRU�DW�NRRUGLQHUH�YRUHV�IUHPO JJHOVH�GD�GHU�DOWLG�YDU�
HQ�HOOHU�WR�VRP�LNNH�NXQQH�NRPPH (P) 

 
I litteraturen om CSCL (Zhu 1998; Singley et al 1999; Bygholm 2002; Heilesen 2002) 
diskuteres hvorvidt roller er nødvendige, og om de så også kan udfyldes (se også afsnit 6.2). 
Formålet er at sikre samarbejde i gruppekonferencen, at alle er aktive og ansvarlige for at sikre 
dynamik. 
Min beskrivelsen og tildelingen af rollerne har primært haft det formål at bevidstgøre eleverne 
om hvad der skal til for at en asynkron kommunikation og videndeling kan lykkes. Ændringen 
fra 1. til 2. forløb viste at rollerne var med til at klargøre den enkelte elevs ansvar over for den 
kollektive vidensproduktion. For det andet kan forskellige roller støtte den stadige refleksivitet 
som if Giddens (1991) gennemtrænger selvets kerne ( se 3.1). Hvert individ er tvunget til selv 
at skabe mening med stigende krav til forståelsen af hvordan man opfatter og præsenterer sig 
selv i forhold til andre (Ziehe et al 1983). Hele ens personlighed ligger under for kravet om 
formbarheden for at danne sin egen identitet. Rollerne kan hjælpe til en “leg” med dannelsen. 
 
Ordstyrerens ugentlige opsamling32 er vigtig så gruppen ved hvad den har lavet, er i gang med 
og skal lave. Derved kan en ophobning af arbejde til slut i projektperioden undgås; 
videndeling, diskussion og stilladsering får bedre vilkår og har fungeret godt i de fleste 
grupper. 
I forhold til processen er diskussion og afklaring større end i forhold til den faglige 
videndeling og -produktion. Den ukendte faktor her er hvor meget er aftalt F2F.  
Det lykkes for gruppen at etablere en LQWHUSUHWLYH�]RQH som fungerer socialt i forhold til 
proces. Fagligt er de til en vis grad gode til at dele viden og (i ringere grad) til at diskutere 
faglige spørgsmål (i konferencen).  
 

                                                
32 Duffy et al (1998) foreslår at læreren skriver opsummeringen. 
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������� / UHUUROOHQ 
Lærerrollen i CSCL-konferencer udfyldes lige fra totalt fravær (Light et al 1999) til at være en 
næsten ligeværdig og ligestillet partner (Sorensen 2002a og b) til at blive karakteriseret som 
KLV�PDVWHU¶V�YRLFH (Henri 1995). I de teoretiske afsnit 4.3 og 4.4 og i 6.2 beskrives lærerens 
rolle  som én der skal skabe et læringsmiljø med ideer, begreber og klare pædagogiske og 
faglige mål, som eleverne så tilegner sig gennem fælles og individuelle tolkninger og i en 
gensidig appropriation. Eleverne får en ansvarsfuld rolle for både egen læring og for de andre 
elevers i en gensidig proces. Læringsrummet er således sammensat af mangfoldige ZPD som 
deltagerne kan navigere i via forskellige veje og tempi (Brown et al 1998). De øvre grænser 
for zonerne ændres konstant med elevernes stadig større uafhængighed. Lærerens rolle bliver 
som vejleder at gentænke læringsmiljøet og opmuntre eleverne til at tage del i det (Bruner 
1998), læreren skal være i stand til kunne vurdere hver enkelt elevs og den enkelte gruppes 
ZPD og i øvrigt kunne glide frem og tilbage mellem roller som lærer og vejleder. 
 
Bonk & Cunningham (1998) opstiller 10 konkrete områder33 hvor læreren kan assistere 
elevernes læring og arbejde i en asynkron konference: 1. modellering til illustration af hvordan 
fx indlæg kan skrives. 2. coaching for at observere og supervisere eleverne for at vejlede. 3. 
Stilladsering for at støtte hvad de(n) lærende endnu ikke kan klare alene og så gradvist fjerne 
stilladset. 4. udspørgen for at få et verbalt svar der samtidig støtter. 5. opmuntring til 
elevudtalelse om deres argumentation og problemløsningsproces. 6. skubbe til elevudforskning 
og brug af deres problemløsningsevner. 7. fremme elevrefleksion og selvtillid. 8. tilvejebrin-
gelse af kognitive opgaver ved at forklare og organisere opgaver inden for elevens ZPD. 9. 
organisering af undervisning med evaluering og opmuntring. 10. brug af direkte undervisning 
for at tilvejebringe klarhed, fornøden indhold og manglende information. 
 
Og hvordan udfylder jeg rollen? I gruppekonferencen går langt den overvejende del af mine 
indlæg på at skabe en fælles forståelse, en formulering af  forventninger og krav til arbejdet, 
og hvilken skrivning og kommunikation der skal skabes i konferencen ligesom der er direkte 
instrukser og kritiske kommentarer med påpegning af manglende indhold og viden. Jeg giver 
også eksplicit anvisning på bestemte løsninger, både i forhold til faglig viden og til 
gruppeprocesser. I denne vejledning er uligheden eller den vertikale interaktionstype 
dominerende. Den enstemmige funktion råder i forhold til den dialogiske. Der er dog også 
stilladsering hvor jeg vejleder hvor de(n) lærende endnu ikke kan gøre selv og gradvis fjernes 
støtten, altså assistere læreprocesserne. Som beskrevet i 7.2.1 har jeg bestræbt mig på 
modellering i indlæggene mht indhold og sprog. 
 
Før starten på projektperioden blev eleverne inddraget i en forhandling om gruppedannelse. 
Jeg bliver spurgt hvordan jeg vurderer klassens arbejde af Tine (se note med citat i 7.2.1). I mit 
svar forsøger jeg at dele vejr og vinde lige, så de mange der laver noget, føler sig opmuntret , 
og de der ikke laver meget, føler sig ramt og motiveret (pisken) til at komme i gang. 

'HDU�7LQH��6RPH�JURXSV�ZRUN�DV�,�KDG�KRSHG�WKH\�ZRXOG��JLYHQ�WKH�REVWDFOHV�ZH��,�KDYH�KDG�����

,Q�RWKHU�JURXSV�WKHUH�DUH�SUREOHPV�����3HRSOH�VLPSO\�GR�QRW�GR�ZKDW�WKH\�DUH�VXSSRVHG�WR�GR�����

,Q�\RXU�JURXS��IRU�LQVWDQFH��RQO\�IHZ�KDYH�EHHQ�DFWLYH���0DULD�DQG�\RX��������6RPH�VWXGHQWV�

EHOLHYH�WKDW�WKH\�FDQ�ZULWH�DOO���PDLOV�LQ�RQH�JR���6XQGD\���LQ�WKLV�ZD\�WKH\�KDYH�PLVXQ�

GHUVWRRG��������6RPH�VWXGHQWV�KDYH�QRW�UHDG�WKH�KRPHSDJH�DQG�KRSH������%XW�DOO�LQ�DOO�,�WKLQN�WKH�

SURMHFW�LV�ILQH����7KDQN�\RX�IRU�DVNLQJ��+HQULHWWH�(30.1.03) 
Eleverne bliver i evalueringen spurgt om min rolle og dens udfyldelse. De udtrykker 

                                                
33 En uddybning af Bjørklykke & Økland (2002) 
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tilfredshed med kommunikationen mellem os og med den rolle jeg har indtaget. �

'X�JDY�GLQH�PHQLQJHU�RJ�NRP�PHG�IRUVODJ (C) -HJ�IDQGW�GHW�ILQW�DW�GHU�YDU�HQ�VRP�KROGW�¡MH�PHG�
NRQIHUHQFHUQH��-HJ�V\QHV�DW�GX�YDU�JRG�WLO�DW�Jn�LQG�RJ�NRPPHQWHUH�L�JUXSSHQ��KYLV�QRJOH�WLQJ�

YDU�IRUNHUWH�HOOHU�KYLV�YL�KDYGH�QRJOH�VS¡UJVPnO��'HW�NXQQH�OLJHVRP�P UNHV�DW�GHU�YDU�HQ�O UHU�

��EDJ��KYLV�PDQ�YDU�N¡UW�IDVW (D) 1nU�YL�KDYGH�EUXJ�IRU�GLQ�KM OS�YDU�GHQ�GHU��$OOH�LQIRUPD�
WLRQHU�NRP�NODUW�LJHQQHP����ULJWLJ�JRGW�DW�GX�HU�WLO�DW�WU IIH�Sn�NRQIHUHQFHQ��Vn�YL�LNNH�

EDUH�EOLYHU�RYHUODGW�KHOW�WLO�RV�VHOY (K) 9L�KDYGH�LNNH�GHW�VWRUH�EHKRY�IRU�DW�VQDNNH�PHG�
GLJ (P). 

I en tilføjelse skrev K: �
2J�Vn�V\QHV�MHJ�DW�GHW�KDU�Y UHW�VPDGGHU�JRGW�NRRUGLQHUHW�DI�GLJ�VRP�O UHU��'X�KDU�YLUNHOLJ�KDIW�

GHW�KHOH�L�RUGHQ�I¡U�YL�VWDUWHGH��RJ�GHW�KDU�Y UHW�HQ�JRG�WLQJ��GD�GHU�LNNH�KHOH�WLGHQ�KDU�Y UHW�
O¡VH�HQGHU�GHU�VNDO�IL[HV��VRP�L�Vn�PDQJH�DQGUH�SURMHNWHU�YL�KDU�ODYHW�L�DQGUH�IDJ� 

Min rolle kan også forstås som en forlængelse af Ziehes beskrivelser af krav til at en 
undervisning i dag kan fungere nemlig ved at relationerne mellem elever og lærer er 
personlige og skal etableres igen og igen (se 3.1) 
Henri (1995) karakteriserer lærerintervention som strategisk vigtige i interaktionsprocessen, 
men lærerrollen er præcis som i den traditionelle undervisning: WKH�VWXGHQW�VSHDNV��WHDFKHU�
DQVZHUV��FRQILUPV��DSSURYHV��UHLQIRUFHV (ibid p 158) IRF-modellen (se 4.3). Det er jeg kun 
delvis enig i. At stræbe efter læreren har samme rolle som eleverne, er i bedste fald naivt. 
Derfor er lærerrollen ikke blot KLV�PDVWHU¶V�YRLFH, men organisator, vejleder og i stand til at 
identificere ZPD og stilladsere. Ludvigsen et al (2002b) diskuterer hvordan Ann Brown et al 
bruger forskningen om læring og udvikler et sæt af designprincipper i forsøg på at finde en 
balance mellem tilrettelæggelse, styring og vejledning ved at JL�HQ�YLVV�VWUXNWXU�RJ�VW¡WWH��
VDPWLGLJ�E¡U�HOHYHQH�VHOY�RSSGDJH�GHOHU�DY�GHW�IDJOLJH�LQQKROGHW. (Ibid p 22). Samtidig må 
læreren ikke lade elever tage ansvaret og gøre arbejdet for de dovne og uansvarlige elever.  

6S QGW�XG�PHOOHP�IRONHVNROHQV�EUHGH�IRUPnO�RJ�XQLYHUVLWHWV�IDJVSHFLDOLVHUHGH�IRUPnO�EHILQGHU�

J\PQDVLHW�VLJ��RJ����GHW�VNDO�VWUXNWXUHUHV�L�VnGDQ�HW�SHUVSHNWLY��(Q�VWUXNWXURULHQWHUHW�µNO¡YQLQJ¶�

����L�HQ�I¡UVWH�GHO��KYLV�RUJDQLVHULQJVSULQFLSSHU�SHJHU�EDJXG�����RJ�HQ�DQGHQ�GHO��VRP�SHJHU�
IUHPDG����������KYRU�HOHYHUQH�EHY JHU�VLJ�IUD���PHUH�WLO�PLQGUH�O UHUVW\UHGH�O UHSURFHVVHU��(Q�

XGGDQQHOVH��VRP�YLO�JLYH�UHHO�VWXGLHNRPSHWHQFH��Pn��VSHFLHOW�L���J��L�K¡MHUH�JUDG�RUJDQLVHUHV�

HIWHU�SULQFLSSHU�VRP�OLJQHU�GHP��VWXGHUHQGH�Sn�YLGHUHJnHQGH�XGGDQQHOVHU�EHQ\WWHU��'HW�NXQQH�I[�

VNH�YHG��DW�GHU�DUEHMGHV�PHUH�PHG�LQGLYLGXHOOH�RJ�JUXSSHYLVH�SURMHNWHU�L���J�RJ�YHG��DW�O UHU�

NU IWHUQH�Sn�GHWWH�WULQ�L�SHULRGHU�IXQJHUHU�VRP�YHMOHGHUH�RJ�GLVNXVVLRQVSDUWQHUH�L�IRUELQGHOVH�

PHG�VW¡UUH�SURMHNWIRUO¡E (Beck & Gottlieb 2002 p 39) 
I forbindelse med udvikling af elevernes studiekompetence er det vigtigt at lærerrollen ikke er 
statisk, men dynamisk i ft elevkompetencer, og her må læreren afhængigt af klasse og niveau 
være meget bevidst om mål og midler i forbindelse med asynkron kommunikation. 
 
������ (QJHOVNVSURJHW�NRPPXQLNDWLRQ 
For mig er der ingen tvivl om at gruppen og klassen har lært meget engelsk i forløbet. Engelsk 
forstået som sprogbrug, sproghandlinger, sproglig præcision, forskellige genrer, britisk nutidig 
kultur, litterære tekster, essays, artikler og fagsprog.  
Selvom elevindlæggene rummer mange sproglige fejl og er karakteriseret af manglende 
præcision, så er deres kommunikative kompetence (se afsnit 5) afgjort blevet forbedret; som 
striks engelsklærer kunne man ønske sig færre grammatiske fejl. Til gengæld er elevernes 
ordforråd blevet større, både passivt og aktivt ved den produktive brug. Ordbogen har været 
brugt både når de skulle skrive og læse; desuden er den generelle sproglige opmærksomhed 
blevet skærpet ved at gætte så kvalificeret som muligt uden ordbogsopslag ved læsningen af 
generelt sprogligt og indholdsmæssigt svære tekster. 
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Forskellen mellem LQSXW og RXWSXW som Swain (2000) demonstrerer hvor de lærende ved 
RXWSXW tvinges til at skabe 

OLQJXLVWLF�IRUP�DQG�PHDQLQJ�DQG�LQ�GRLQJ�VR�GLVFRYHU�ZKDW�WKH\�FDQ�GR�DQG�FDQQRW�GR�²�

VHHP�WR�KDYH�D�SRWHQWLDOO\�VLJQLILFDQW�UROH�LQ�ODQJXDJH�GHOHORSPHQW (Swain 2000 p 99) 
Denne bevidsthed om form opstår når eleverne skal forhandle mening og skriftligt skal 
udtrykke den (Wenger 1998), og som det ses i elevindlæggene. Det er en del elever bevidste 
om, viser deres evalueringer. 
 
��������5HIOHNVLRQHU�RYHU�O UHSURFHV 
I hvilket omfang er de DQGUH�NRPSHWHQFHU for forløbet (samarbejdsevne og selvstændighed ved 
at arbejde i konference34 og refleksion over læreproces) er approprieret hvor forløbet er 
tilrettelagt for bla at fremme elevernes metakognition på flere niveauer: 
�
���QDYQJLYQLQJ�DI�LQGO J. Hvert indlæg skal navngives ift indholdet for at fremme refleksion 
(Sorensen 1999). Her har D stilladseret (se 7.2.4) ved at kommentere og rette nogle af 
elevernes titler, trods frustration over manglende lydhørhed har hendes forskellige indlæg og 
pointeringen af vigtigheden af passende titler haft effekt. Eleverne har tænkt over hvad fokus 
er i deres indlæg før det er blevet sendt, i de fleste tilfælde. Det samme gælder i de andre 
gruppekonferencer. 
�
���'H�UHIOHNWHUHQGH�LQGO J.15 af de 86 elevindlæg afspejler refleksion, indeholder vurdering 
af klassen og læring, de er selvvurderende ift læring og forståelse (metakognition), 
sammenligner  tidligere forståelser og erfaringer med nuværende forståelser og erfaringer og 
er selvregulerende. 

$Q\ZD\��,�MXVW�ZDQW�WR�VXJJHVW�WKDW�ZH�DOO�ZULWH�VRPH�NLQG�RI�SRVW�KHUH�HYHU\�GD\��,I�WKLV�LV�QRW�

SRVVLEOH��ZH�FDQ�DW�OHDVW�WHOO�HDFK�RWKHU�WKDW�ZH�NQRZ�ZKDW�ZH�GR��VR�WKDW�WKH�UHVW�RI�WKH�JURXS�
FDQ�EH�VXUH�WKDW�ZH�DUH�QRW�ORVLQJ�HDFK�RWKHU¶V�VXSSRUW. (K 26.1.03) 
+H\�$OO��,�WKLQN�LW�ORRNV�JRRG���,W�ORRNV�OLNH�HYHU\RQH�LV�GRLQJ�VRPHWKLQJ��6R�WKDW�LV�SHUIHFW��

-XVW�DVN��LI�WKHUH�LV�VRPHWKLQJ�\RX�ZDQW�WR�NQRZ. (P 26.1) 
+$V�DQ\RQH�FRQVLGHUHG�KRZ�ZH�DUH�JRLQJ�WR�PDNH�WKH�SURGXFW���6KRXOG�ZH�PHHW�DQG�GR�LW�

WRJHWKHU""�,�KDYH�XQGHUVWRRG�WKDW�RXU�SURGXFW�PXVW�EH�DQ�DQDO\VH�RI�WKH�VKRUW�VWRU\�DQG�WKH�

HVVD\��DQG�VRPH�IDFWV�DERXW�+DQLI�.XUHLVKL���,V�WKDW�DOO""�2U�KDYH�,�PLVVHG�VRPHWKLQJ"" (D 2.2) 
Disse to elementer fremmer elevernes evne til at reflektere over hvorfor de selv og andre 
skriver og handler som de gør og hvordan de gør, som Wenger (1998) understreger 
vigtigheden af i en meningsfuld sammenhæng mellem læring og identitet. 
�
���GH�XJHQWOLJH�LQGLYLGXHOOH�PDLOV hvor formålet er elevrefleksion over ny læring (fagligt/ 
sprogligt/ samarbejde), faglige problemer og evt samarbejdsproblemer 

Uge 1:����6R�IDU�����,�KDYH�OHDUQHG�D�ORW�RI�ZRUGV��EHFDXVH�,�KDYH�UHDG�D�ORW���VRPHWKLQJ�DERXW�WKLV�
YLUWXDO�SURMHFW�DQG�FR�RSHUDWLRQ��$�JRRG�WKLQJ�ZLWK�WKLV�ZD\�RI�ZRUNLQJ�LV�WKDW�\RX�GR�QRW�KDYH�

WR�EH�DEOH�WR�ZRUN�WRJHWKHU�DV�D�JURXS�����/LNH�WKLV�\RX�FDQ�EDVLFO\�ZRUN�WRJHWKHU�ZLWK�HYHU\RQH��

)RU�LQVWDQFH��,�FDQQRW�ZRUN�WRJHWKHU�ZLWK�;�LQ�FODVV��EXW�LQ�WKLV�ZD\����QR�SUREOHPV�����@�From D 
Uge 2: 7KLV�ZHHN�,�KDYH�ILQLVKHG������,�ILQG�LW�YHU\�GLILFXOW��%XW�,�DP�VXUH�WKDW�RQFH�,�UH�UHDG�LW��,�
ZLOO�XQGHUVWDQG�LW�EHWWHU��VR�WKDW�LV�ZKDW������0D\EH�WKLV�LV�D�ZURQJ�SULRULWL]DWLRQ��EXW�,�WKLQN�LW�LV�

PRUH�LPSRUWDQW�WR�KDYH�VRPH�EDFNJURXQG�NQRZOHGJH�,�WKLQN�WKH�FRQIHUHQFH�KDV�JRWWHQ�WR�ZRUN�D�

ORW�EHWWHU�����,�WKLQN�WKLV�LV�D�JRRG�VLJQ�WKDW�WKH�JURXS�LV�UHDOO\�ZRUNLQJ�ZHOO��� K 
Uge 3: 7KLV�ZHHN�,�KDYH�UHDG�DQG�DQDO\VHG�WKH�WZR�PDMRU�WH[WV����,�KDYH�DOVR�UHDG�WKH�WKLQJV�WKH�
RWKHUV�KDYH�ZULWHQ��,�GLG�KDYH�VRPH�SUREOHPV�ZLWK�UHDGLQJ�WKH�WH[WV��EXW�,�HQHQ�WKRXJK�PDQDJHG�

                                                
34 I afsnit 7.2.3 er processen analyseret 
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WR�ILQLVK�WKHP��,�WKLQN��7KH�UDLQERZ�VLJQ��ZDV�ZRUVW��EHFDXVH�RI�WKH�OHQJWK��DQG�FRPSOH[LELOLW\�RI�

LW��P 
For mig der kender de enkelte elever og deres ZPD samt deres normale arbejdsindsats, er der 
ingen tvivl om at ved at de skriftligt skal formulere hvad de har lært, læst og haft problemer 
med, sætter tanker og overvejelser i gang. Man skal selvfølgelig ikke glemme at modtageren er 
læreren (= bedømmer). For alle elever i gruppen på nær P var denne mail lærerig; for P bare 
irriterende (men han gjorde det!). 
�
���HYDOXHULQJHQ�DI�IRUO¡EHW skal tvinge eleverne til refleksion over forløbet, deres 
arbejdsindsats, læring og ansvar, desuden hvordan de har samarbejdet med andre, hvad der 
fungerede godt og hvad skidt. Her skulle de kvalificere og argumentere for deres udsagn. 
Gruppen er enige om at de har lært meget rent fagligt; at skulle arbejde “selv” i en gruppe 
uden at kunne gemme sig i klasseundervisningen har været sundt  

PDQ�ILN�LGHHU�WLO�DW�DQDO\VH�WHNVWHU�RJ�VHOY��VWLOOH�VS¡UJVPnO�WLO�GHP (A)  
Eleverne har også lært ikke at give op når en tekst er svær, de har ikke blot kunne stille sig 
tilfredse med en overfladisk forståelse, men har måttet prøve igen.  

)UD�GHQ�HQJHOVNH�VY UH�WHNVW�ILN�MHJ�PHJHW�PHUH�XG�DI�GHQ�GD�MHJ�VNLPPHGH�GHQ�LJHQQHP�DQGHQ�
JDQJ��'HU�YDU�GHQ�VWUDNV�PHJHW�OHWWHUH�DW�IRUVWn��1nU�PDQ�KDU�VDW�VLJ�LQG�L�HQ�WHNVW�HU�GHW�DOWLG�

JRGW�DW�VH�KYDG�DQGUH�SHUVRQHU�KDU�InHW�XG�DI�GHQ�RJ�GHW�JDY�PLJ�VHOYI¡OJHOLJ�RJVn�QRJHW�YLGHQ� 
(D) 

De har også skulle formidle viden og forståelse skriftligt som fx kanaliseringspapirer hvilket 
har krævet en ordentlig forståelse. 

-HJ�W QNHU�KHU�Sn�NDQDOLVHULQJVSDSLUHU�RVY���VRP�VNDO�KM OSH�pQ�PHG�DW�IRUW OOH�HQ�JUXSSH�RP�

QRJHW�PDQ�KDU�O VW�XGHQ�DW�RYHUOHYHUH�QRJHW�VRP�KHOVW�PXQGWOLJW��(K) 
Ikke mindst har gruppen lært meget af processen og selv at skulle organisere alting, tit til stor 
irritation, men det er vist ikke gået op for alle at det er i eget høj grad er op til en selv at 
tingene bliver lavet. På spørgsmålet om hvordan projektet er forløbet i sin helhed, svarer P:  

-HJ�WURU�JRGW�DW�GHW�NXQQH�KDYH�Y UHW�EHGUH��GHW�PHG�DW�GH�IOHVWH�DI�YRUHV�LQGO¡J�I¡UVW�NRP�RP�
V¡QGDJHQ��GHW�EXUGH�KDYH�Y UHW�HQ�GHO�EHGUH�SODQODJW��RJ�DW�GHU�Vn�YDU�QRJHQ�VRP�LNNH�ULJWLJ�

ODJGH�QRJHW�LQG�L�NRQIHUHQFHQ��GHW�VNXOOH�GHU�RJVn�Y UH�JMRUW�QRJHW�YHG (Men hvem??) 
De andre i gruppen har klart lært at ansvaret er den enkeltes og gruppens og fordele ved at 
samarbejde ved både at påtage sig et ansvar og også være i stand til at have tillid til at lade 
andre gøre noget af arbejdet: �

6¡UJH�IRU�DW�RUJDQLVHUH�WLQJHQH�Vn�PDQ�EOHY�I UGLJ�WLO�WLGHQ (A) 
���DW�VDPDUEHMGH�RYHU�FRPSXWHUHQ�RJ�LQWHUQHWWHW�nEQHU�PDQJH�PXOLJKHGHU��DW�NXQQH�DUEHMGH�

VDPPHQ�PHG�QRJHQ�PDQ�LNNH�NDQ�DUEHMGH�VDPPHQ�PHG�I\VLVN��DW�GHW�HU�OHW�Sn�GHQ�PnGH�DW�JLYH�
UHVSRQV�Sn�DQGUHV�LGHHU���RJ�GHW�HU�OLGW�OHWWHUH�QnU�PDQ�KDU�DOOH�QRWDWHU�VNUHYHW�QHG��,NNH�EORW�HQV�

HJQH�PHQ�RJVn�DQGUHV (D) 
����O UW�DW�ODGH�DQGUH�WDJH�QRJHQ�DI�GH�UROOHU��VRP�MHJ�QRUPDOW�DXWRPDWLVN�VHOY�WDJHU��-HJ�NDQ�VRP�
UHJHO�EHGVW�OLGH�VHOY�DW�J¡UH�PDQJH�WLQJ��IRUGL�MHJ�LNNH�PHQHU�DQGUH�J¡U�GHP�JRGW�QRN��0HQ�GHW�

KDU�MHJ�Y UHW�WYXQJHW�WLO�KHU��RJ�GHW�KDU�KMXOSHW�PLJ�HQ�GHO��*UXSSH��RJ�VDPDUEHMGH�GXHU�LNNH�

KYLV�PDQ�LNNH�NDQ�RYHUODGH�QRJHW�DUEHMGH�WLO�GH�DQGUH��RJ�GHW�I¡OHU�MHJ�DW�MHJ�HU�EOHYHW�EHGUH�WLO 
(K). 

 
(NVNXUV��(YDOXHULQJ�RJ�UHIOHNVLRQ�RYHU�IRUO¡E�L���J�IRUO¡EHW�
For de 3.g’erne sker der en ændring fra 1. til 2. projekt i forhold til videndeling og 
interaktionsmønstre. Alle skal opgive de behandlede tekster til eksamen, derfor føles 
nødvendigheden af at have analyseret teksterne mere påtrængende. Det resulterer i en større 
videndeling, diskussion og stilladsering i de grupper der fungerer. I en gruppe brød al 
kommunikation sammen (det var ikke uventet). I hver af de 4 andre grupper var der 2 ud af 5 
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elever der ikke deltog, enten var læste de med, eller også - og som regel - var de ikke kun 
kritiske, men direkte negative og helt passive. I evalueringerne møder man næsten uhørt 
aggression og surhed hos de elever der ikke har fået noget udbytte (nedenfor er klip fra 3.g 
evalueringer). 

&� -HJ�KDU�LNNH�O UW�QRJHW�VRP�KHOVW��

&� ,NNH�VWRUW��XGE\WWH���PHQ�KDU�O UW�DW�VDPDUEHMGH�PHG�DQGUH�HQG�GHP�IUD�NODVVHQ��

& MHJ�WURU�GX�KDU�HQ�LGH������MHJ�YLO�LNNH�EHWHJQH�GHW�VRP�DG�KHOYHGH�WLO��GD�MHJ�KDU�ODYHW�QRJHW����
� JUXSSHQ�YDU�EDUH�QRJHW�ORUW��

& 'nUOLJW��9L�YDU�LNNH�JRGW�QRN�HQJDJHUHGH�L�SURMHNWHW��-HJ�WURU�YL�DOOH�KDYGH�VY UW�YHG�DW�WDJH�
�LQLWLDWLY��GHUIRU�ILN�YL�DOGULJ�ODYHW�QRJOH�EUXJEDUH�PDLOV��'HW�HU�IRU�EHVY UOLJW�DW�NRPPXQLNHUH�

RYHU�VNROHNRP�

& ��YL�YDU�JRGH�WLO�DW�In�HQ�VDPWDOH�L�JDQJ�RP�HW�VSHFLILNW�HPQH��DUEHMGHW�L�NRQIHUHQFHQ�KDU�
�KMXOSHW�PLJ�PHJHW����NRQIHUHQFHIRUPHQ�NU YHU�DOOH�HU�DNWLYH��+DU�InHW�HQ�PHJHW�VW¡UUH�LQGVLJW�L�

0DFEHWK��*RGW�PHG�URPDQXGGUDJHW�WLO�SHUVSHNWLYHULQJ�DI�SUREOHPVWLOOLQJHU��%HGUH�WLO�VHOY�DW�Jn�

WLO�HQ�WHNVW�RJ�ILQGH�HQ�LQGJDQJVYLQNHO��,�NODVVHQ�HU�O UHUHQV�RSO J�RIWH�XGJDQJVSXQNWHW��+HU�

PHUH�VHOYVW QGLJKHG��PHUH�DNWLY�VHOY�GD�I UUH�DW�IRUKROGH�VLJ�WLO��

& -HJ�KDU�InHW�PHJHW�XG�DI�GHW�UHQW�HQJHOVNIDJHOLJW����IRUGL�YL�NRPPXQLNHUHGH�RJ�VDPDUEHMGHGH�
� JRGW�L�JUXSSHQ��9L�GLVNXWHUHGH�PHJH���ULJWLJW�JRGW���

&� -HJ�KDU�InHW�HW�KHOW�DQGHW�V\Q�Sn�6KDNHVSHDUH��QRJHW�KHOW�DQGHW�QnU�PDQ�NRPPHU�L�G\EGHQ� 
 
For mange er interesseret i passivt at “modtage” undervisning - der er simpelthen for mange 
der ikke bidrager i den almindelige klasseundervisning, kommer til timerne som man nu gider 
og orker og ofte temmelig uforberedte. Som beskrevet i afsnit 3.1 se Ziehe (1989) elevernes 
valg med ikke at arbejde ansvarligt kan forklares som udtryk for præstationsangst. -HJ�KDU�LNNH�
O\VW� ses som regressionsmulighed for at undgå nederlag hvor nutidens elever skyder ansvaret 
fra sig, ofte uden erkendelse af at have gjort noget. Og med dén indstilling er det klart at et 
CSCL-forløb mislykkes. Holdningen om retten til at zappe ud og ind af undervisning uden 
selv at yde noget andet end momentant mødte også Beck & Gottlieb (2002) i deres 
undersøgelse (se 6.4). 
 
���� � .RQNOXVLRQ�Sn�DQDO\VH�DI�FDVHQ   
Har eleverne i gruppen lært noget af arbejdet i konferencen? Ja, det har de, det mener både de 
og jeg. 
 
(OHYHU�RP�GHUHV�XGE\WWH 
Eleverne fra 2g.klassen om såvel det faglige som den samarbejdsmæssige (studiekompeten-
cen) udbytte i deres evalueringer:�

& 3URMHNWHW�YDU�O UHULJW�RJ�XGIRUGUHQGH�����DQGHUOHGHV�DW�NRPPXQLNHUH�RYHU�FRPSXWHUQH�Vn�
� PHJHW�����JRGW�DW�SU¡YH��6HOYRP�MHJ�YDU�VNHSWLVN�L�VWDUWHQ��YLUNHGH�SURMHNWHW�ILQW���

& 1RJHW�SU JHW�DI�PDQJOHQGH�YLOMH�WLO�DW�I¡OJH�SODQHUQH��GHU�EOHY�ODYHW��RJ�GHUIRU�SU J�DI�VLGVWH�
� PLQXW�O¡VQLQJHU���

& ���GHW�JDY�KYHU�HOHY�HQ�VHOYVW QGLJKHG�RJ�DQVYDU�RYHUIRU�DQGUH�RJ�VLJ�VHOY��'HW�NXQQH�MR�VHV�
�QnU�IRON�LNNH�ODYHGH�QRJHW��'HW�YDU�Sn�HQ�PnGH�OLGW�K\JJHOLJW�DW�DUEHMGH�RYHU�FRPSXWHUHQ�PHG�

PXOLJKHG�IRU�DW�NRPPXQLNHUH�L�VWHGHW�IRU�KYDG�YL�HU�YDQW�WLO�YHG�DW�P¡GHV�I\VLVN�����DUEHMGVIRU�
PHQ�PLQGHGH�PHJHW�RP�HQ�VODJV�SURMHNWRSJDYH��KYRU�PDQ�RJVn�VHOY�GLVSRQHUHU�WLGHQ�RJ�LNNH�

P¡GHV�I\VLVN��-HJ�YLO�JHUQH�J¡UH�GHW�LJHQ��IRU�PDQ�KDU�PHUH�IULKHG�RJ�Pn�VHOY�EHVWHPPH�KYRU�

QnU�PDQ�YLO�ODYH�OHNWLHUQH��

& 6DPDUEHMGH��HQJHOVNNXQGVNDE�RJ�DQVYDU����UDUW�DW�VNULYH�Vn�PHJHW�HQJHOVN��PLQ�VHOYWLOOLG�EOHY�
�VW¡UUH�DI�GHW��-HJ�YDU�LNNH�Vn�PHJHW�L�WYLYO�WLO�VLGVW��PHQ�VNUHY�EDUH��*UXSSHQ�ILN�QRJHW�IDJOLJW�

XG�DI�DUEHMGH�VDPPHQ�VNULIWOLJW��KYHUW�IDOG�QRJHW�VNULIWOLJW��9L�O UWH�MR�DOOH�QRJOH�Q\H�RUG��%HGUH�

JUXSSHDUEHMGH�L�IUHPWLGHQ�
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& -HJ�O UWH�DW�IRUPXOHUH�PLJ�EHGUH�L�HQJHOVN�RJ�ILN�LGHHU�WLO�DW�DQDO\VHUH�WHNVWHU�RJ�VHOY�VWLOOH�
� VS¡UJVPnO�WLO�GHP�RJ�V¡UJH�IRU�DW�RUJDQLVHUH�WLQJHQH�Vn�PDQ�EOHY�I UGLJ�WLO�WLGHQ���

& -HJ�WURU�DW�JUXSSHQ�JHQHUHOW�RJVn�ILN�QRJHW�IDJOLJW�XG�DI�DW�VH�Sn�DQGUHV�IRUWRONQLQJHU�DI�GHQ 
� VDPPH�WHNVW�RJ��DUEHMGH�VDPPHQ�VNULIWOLJW��KYHUW�IDOG�QRJHW�VNULIWOLJW�� 

 
På spørgsmålet om hvorvidt eleven har lært noget han/hun ikke ville have lært ved almindelig 
klasseundervisning, svarer en elev (en af de mere reflekterende elever): -HJ�V\QHV�DEVROXW�MHJ�KDU�
O UW�XWUROLJ�PHJHW�VRP�MHJ�QRUPDOW�LNNH�YLOOH��2J�GHW�J OGHU�LV U�JUXSSHDUEHMGHW��0DQ�VNXOOH�WUR�DW�
JUXSSHDUEHMGH�KYRU�PDQ�LNNH�VQDNNHU�VDPPHQ��EOLYHU�PHUH�IMHUQW�RJ�W\QGW��PHQ�MHJ�PHQHU�DW�GHW�IDNWLVN�

VW\UNHU�GH�EnQG�GHU�VNDO�KROGH�GHW�KHOH�N¡UHQGH�PHJHW�EHGUH��-HJ�V\QHV�DW�IOHUH�O UHUH�VNXOOH�J¡UH�EUXJ�

DI�GHW� 
 
Alles ZPD synes at være blevet flyttet, alle har deltaget i arbejdet i konferencen ligesom deres 
engagement også var åbenbar. Dette gælder både for gruppens som klassens vedkommende 
(bortset fra 2 elever i den gruppe der gav op). Nogle har selvfølgelig lært med end andre. Ved 
at den enkelte elev formulerer sine tanker og overvejelser, skabes nye tanker og kognitive 
konflikter i andre der så igen - ved aktivitet - påvirker resten af gruppen i den fortsatte 
interaktion. De har lært ift deres eget aktuelle udviklingstrin, deres ZPD har flyttet sig. 
Interaktionen er basis for den fælles udviklingszone som fungerer som støtte og hvorfra 
eleverne udvikler sig videre i individuelle tempi. Samtidig er flere af eleverne i gruppen 
bevidste om at deres ZPD har flyttet sig vha gruppens praksisfællesskab. Det at fokusere på 
deltagelse har store implikationer for hvad det vil sige at forstå og understøtte læring, og for 
den enkelte betyder det at læring er et spørgsmål om at engagere sig og bidrage til det 
midlertidige  praksisfællesskab. 
Spørgsmålet er i hvor høj grad det er blandt ligeværdige lærende (peers) at den enkeltes ZPD 
har flyttet sig eller hvorvidt der er mere vidende elever der har assisteret i læringen. På basis af 
dialogen (se 7.2) såvel den faglige som den processuelle mener jeg at der er basis for at 
konkludere at de 3 fagligt stort set set lige dygtige elever stilladserer og fjerner støtten for 
gruppedeltagerne i kommunikationen; det samme kan gælde for de to andre elever; det er 
svært at vurdere ud fra de informationer der foreligger her. Stilladseringen og den gradvise 
fjernelse af stilladset sker i den aktive videnskonstruktion der dannes vha problemløsning, 
vejledning, opmuntring og respons på den ene side og appropriation på den anden. 
Zhu (1998) beskriver hvordan videnskonstruktion foregår i 3 stadier hvor bevægelserne er 
reversible/ går frem og tilbage. Med tre koncentriske cirkler beskriver hun hvordan en gruppes 
og den enkelte elevs ZPD udvikles. Den inderste cirkel med de læste tekster og for gruppens 
vedkommende også læsning af andre kanaliseringspapier og den enkeltes tanker og 
overvejelser. I den næste cirkel foregår interaktionen i WKH�LQWUHSUHWLYH�]RQH hvor eleverne dels 
påtager sig forskellige roller i forskellige interaktionstyper og interaktionsmønstre. 
Bevægelserne frem og tilbage mellem de to cirkler er hyppige (hyppigere for nogle - de der 
bidrager mest - end for andre). De to cirkler er metaforer for henholdsvis bevægelserne mellem 
det intrapersonelle og det interpersonelle hvor den tredje og yderste cirkel kan være billedet på 
appropriation som først nås. Følgelig er her tale om en gensidig påvirkning; individets 
handling mod målet vil være påvirket af 3 faktorer: de anvendte artefakter, gruppen/ 
konteksten hun/ han indgår i og arbejdsdelingen - altså den fælles tolkningszone. De 3 faktorer 
vil igen virke tilbage på individet og dets læring eller mentale processer, hjulpet af de 
refleksioner og erkendelser de(n) lærende gør sig. 
 
Måske kan elevudsagnene tages som udtryk for at læring ændrer hvem vi er og hvad vi kan, en 
erfaring med identitet - en proces med at blive - en bestemt person (Wenger (1998). I denne 
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identitetsdannelse bliver læring en kilde af meningsfuldhed og af personlig og social energi. 
Skolen repræsenterer for mange et valg mellem en meningsfuld identitet og læring - en 
konflikt mellem deres personlige liv og deres engagement i skolen. Derfor må undervisnings-
design tilbyde mulighed for engagement, og det gør vel dette forløb for mange elever. 
 
��� .RQNOXVLRQ 
Udgangspunktet og tesen for mine 3 undervisningsforløb og for min opgave har været 
Sorensens udsagn (1999) om at ved tilrettelæggelse af CSCL-forløb må man som underviser 
designe et anderledes pædagogisk forløb med en anden metode når eleverne skal interagere 
kollaborativt. 
Det første forløb (se 6.1) viste med al tydelighed at eleverne kun i nogle grupper kommunike-
rede asynkront i deres konference. Som jeg har redegjort for i afsnit 6.2, udviklede jeg et 
design med eksplicitterede krav til interaktion, proces og forskellige former for produkter for 
at sikre læring og videndeling. Er det så lykkedes for mig at udvikle et design hvor eleverne i 
højere grad arbejder kollaborativt i asynkrone interaktioner? Det vil jeg diskutere i 
konklusionen. 
 
Det overordnede mål for undervisningen i gymnasiet er studiekompetence og almendannelse 
(Beck 2003), altså sikre 1. at eleverne tilegner sig kvalifikationer, altså viden om QRJHW (= fag 
der kan gøres til genstand for undervisning), 2. at organiseringen af undervisningen medfører 
at eleverne selv kan styre deres omgang med QRJHW, håndtere viden på en kompetent måde. 3. 
at eleverne udfordres i løbet af gymnasieforløbet til at tænke kreativt og kritisk. De to begreber 
(= det overordnede mål) skal stå i dynamisk spænd mellem et bredde- og dybdeperspektiv. 
 
Når jeg tilrettelægger et CSCL-forløb, er formålet at afprøve og motivere eleverne til at 
udvikle og styre deres viden på en kompetent måde og udfordre dem til at tænke kritisk. Netop 
derfor har jeg ønsket at undersøge hvordan eleverne lærer QRJHW engelsk når de selv i ret høj 
grad skal tage ansvar35 for egen og andres læring, og hvordan de reflekterer over videndeling, 
samarbejde og læring. I min problemformulering har jeg inddraget såvel det almendannende 
som det studieforberedende med formuleringen: +YRUGDQ�O UHU�HOHYHU�L�HW�&6&/�IRUO¡E�L�IDJHW�
HQJHOVN"�/ ULQJ��YLGHQGHOLQJ�RJ�VWXGLHNRPSHWHQFH 
 
I et CSCL-forløb kræves at eleverne engagerer sig og påtager sig ansvar for det der skal 
produceres og for egen og andres læring; dermed er det en meget mere krævende arbejdsform 
end F2F-gruppearbejde og traditionel undervisning. Hvis eleverne ikke engagerer sig, bliver 
det meget mere tydeligt end ved traditionel undervisning at kontrakten mellem elever og med 
læreren er brudt og må genforhandles. Og dette skete for ca halvdelen af 3.g holdets sidste 
forløb. Et fagligt udbytte blev delvist reddet i land af den individuelle synops (eksamen 
truede). 
 
Rent metodisk har jeg så bevæget mig som rejsende gennem et landskab der ikke har været 
helt ukendt terræn, men hvor jeg har gjort erfaringer jeg ellers ikke ville have fået36. Ved den 
ret detaljerede analyse af casen37 har jeg bla set en større grad af videndeling og stilladsering 
                                                
35

 Eleverne får mener jeg, kun et medansvar fordi jeg har styr på hvad de laver og intervenerer som fx med 
vertikale interaktioner (7.1) 

36 Metode og design optræder på to niveauer. Dels metode og design ift at skrive masteropgaven og besvare 
problemformuleringen, dels ift udvikling af metode og design af mine undervisningsforløb. 

37 Jeg kunne være gået meget mere detaljeret til værks, fx anvendt en tekstlinguistisk metode på basis af 
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end jeg så i vejlednings- og evalueringsperioden, og har derved erfaret hvad jeg kan forvente 
at se ved lignende forløb. 
Ved at have valgt casestudiemetoden har jeg kunnet gå i detaljer og set nuancer som ikke kan 
opfanges ved fx en kvantitativ systematisering som i 7.1. Casen har også demonstreret aktuelle 
fænomener i en virkelig kontekst; det har været understøttet af trianguleringen med 
inddragelse af andet materiale, det har kunnet støtte eller modsagt tendenser i det primære 
materiale. 
Analysen af casen har været indlejret i teori, og med  eksplicitteret teori (afsnit 3 og 4), den 
faglige problemstilling (engelsk som 1.fremmedsprog og dets didaktik) kort problematiseret 
og diskuteret, er casen repræsentativ og generaliserbar, det 4. element i pædagogisk forskning 
og design, som beskrevet af van den Akker (1999), udgøres af dokumentation, analyse og 
refleksion. Refleksionen gengives dels i 7.2 og 7.3, i konklusionen her og i mit oplæg til den 
mundtlige eksamen. 
 
Som rejsende har jeg anvendt den kritiske metode som design for mine forløb; at det er ukendt 
terræn ses i “triagles in movement” i og med de aktuelle situationer og udgangspunkterne for 
forløbene ikke er identiske. Som metode er den kritiske metode anvendelig. Ideen med 
adskillelse af forskellige niveauer i planlægning og udførelse af undervisningsforløb er fin. 
Metoden kræver nogen teoretisk viden - ift pædagogik og fagdidaktik. Her er en formulering, 
skriftligheden, langsommeligheden ved at formulere den tænkte tanke essentiel, men samtidig 
er metoden svær at applicere stringent fordi begreberne ikke alle er tilstrækkeligt klare. De 3 
situationer: aktuelle, forestillede og arrangerede er gode fikspunkter, men dynamikken ift en 
stringent redegørelse for den pædagogiske fantasi, den praktiske organisering og kritiske 
ræsonneren er tvivlsom. 
Som innovativ lærer, ikke mindst i samarbejde med andre lærere, er metoden brugbar (hvis 
man kan få en pædagogisk-metodisk diskussion med kolleger, det er jo lettere blot at lave 
forløb). 
 
Flere gange i opgaven har jeg stillet spørgsmålet hvorfor arbejde med CSCL-forløb i det 
almene gymnasium. Er det ikke kunstigt for især elever fra den samme klasse, der ses dagligt, 
kun at måtte kommunikere asynkront i en konference? Jo, og en del elever (især 3.g) syntes 
det var fjollet, meningsløst og endog hindrende for et ordentlig fagligt udbytte38. Deres 
alternativ med ræsonnable argumenter var ikke nødvendigvis traditionel klasseundervisning. 
Men andre elever gik med på legen og syntes ikke blot det var sjovt og/ eller en god 
afveksling, men også at de lærte noget - både fagligt og blev mere studiekompetente. Alle, 
inklusiv lærer, mener det er svært og meget mere krævende. 
 
Udgangspunktet for at organisere CSCL-forløb er den ændrede socialkarakter, som resultat af 
den samfundsmæssige realitet. Dermed stilles der andre krav til undervisning hvor de almene, 
sociale og personlige kompetencer skal udvikles, udover den selvfølgelige faglige 
kompetence. Hvad man (os alle, livslang læring) lærer og erfarer i et praksisfællesskab, skal 
kunne anvendes adækvat i det næste praksisfællesskab. Sådan kan følgende elevudsagn tolkes, 
nemlig at CSCL-forløbet har haft som effekt: 6DPDUEHMGH��HQJHOVNNXQGVNDE�RJ�DQVYDU������%HGUH�
JUXSSHDUEHMGH�L�IUHPWLGHQ (7.3.1). 
Den tætte sammenhæng mellem læring, identitet og transformerende oplevelser skal kunne 

                                                                                                                                                    
diskursanalyse og teori; jeg kunne have valgt en psykodynmisk teori og analyseret gruppedynamik og 
interaktion ift en Bionsk forståelse. 

38 Et par elever sagde endda at det bare var for lærerens skyld; her så de bort fra den pæne UVM bevilling. 
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opleves, og som det kan læses i elevevalueringer, er det sket for en del elever, men ikke for 
alle (og her ser jeg bort fra de dovne og uengagerede elever). De fagligt og/ eller socialt svage 
elever kan let lades i stikken (den problematik uddybes nedenfor). De stærke, dygtige og/ eller 
flittige elever har et fint udbytte (se de positive udsagn 7.2.7, i ekskursen og 7.3) både fagligt - 
den indholdsmæssige side og det at kunne formulere sig skriftligt på engelsk - og i ft 
studiekompetence (se Becks (2003) beskrivelse af de overordnede formål for undervisningen i 
indledningen af konklusionen). For disse elever er bevægelsen mellem Zhu’s (1998) 3 
koncentriske cirkler (7.3) og appropriation nået, selvfølgelig i forskelligt omfang. 
Her vurderer jeg den enkelte elevs ZPD er blevet flyttet som følge af den kommunikation og 
videndeling, eksplorative samtaler og LVVXH�EDVHG diskussioner, der er foregået i WKH�
LQWHUSUHWLYH�]RQH i den gensidige forhandling.  
 
Denne vurdering baserer sig på de skriftlige udsagn og indlæg hvor sproget gør det muligt at 
analysere diskussion, videndeling, interaktionsmønstre og refleksionerne, og hvor læring 
medieres af artefakter, sprog og it og signifikante andre. Her er it en del af collaborative 
community of inquiry - læringsfællesskabet, sproget er essentielt fordi skriftligheden fordrer 
refleksivit. En ekstra dimension når faget og konferencesproget er engelsk; sproget bruges 
produktivt og receptivt, endvidere vha peer kommunikation udvikles både kommunikativ 
kompetence i form af argumentation og refleksiv tænkning. Fagligt ses engelsk også en 
udvidelse af elevens/ gruppens ZPD:  

/HDUQHUV�VHHN�VROXWLRQV�WR�WKHLU�OLQJXLVWLF�GLIILFXOWLHV�ZKHQ�WKH�VRFLDO�DFWLYLW\�WKH\�DUH�HQJDJHG�LQ�

RIIHUV�WKHP�DQ�LQFHQWLYH�WR�GR�VR��DQG�WKH�PHDQV�WR�GR�VR��7KH�LPSRUWDQW�SRLQW��KRZHYHU��LQ�WKLV�

FRQWH[W��LV�WKDW�LW�ZDV�WKH�DFW�RI�DWWHPSWLQJ�WR�SURGXFH�ODQJXDJH�ZKLFK�IRFXVHG�WKH�OHDUQHU¶V�

DWWHQWLRQ�RQ�ZKDW�KH�RU�VKH�GLG�QRW�NQRZ��RU�NQHZ�LPSHUIHFWO\. (Swain 2000 p 100) 
 
Hvad så med de fagligt og/ eller svage elever39? Jeg er overbevist om at de også kan have et 
godt udbytte af CSCL-forløb (igen tager jeg for givet at forudsætningerne er i orden, og 
forløbene ikke er for hyppige). De elevtyper har naturligvis deltaget i de allerede afholdte 
forløb og bekræftiger dette. For at disse elever også får et solidt/ tilfredsstillende udbytte 
kræver det naturligvis at gruppesammensætningen er foregået med følsom hånd, kravene til 
indhold og form er klare, og at indhold og krav er differentierede ift den enkelte elev og 
gruppen. Altså en nænsom og samtidig tydelig lærerstyring. 
 
-D, vil jeg svare på spørgsmålet om hvorvidt det er lykkedes at udvikle et design hvor eleverne 
i højere grad arbejder kollaborativt i asynkrone interaktioner, på basis af diskussionen ovenfor 
og sammenholdt med analyse og tolkning af casen - indlejret i teori - som jeg ser som 
repræsentativ og generaliserbar. 
 
Forudsætningen for at et læringsmiljø (her i betydningen FRPPXQLW\�RI�LQTXLU\) og 
praksisfællesskab kan udvikles så alle elever lærer noget meningsfuldt og faglig relevant, er 
etablering af et undervisningsrum karakteriseret af 4 hovedkomponenter, som Brown et al 
(1993) beskriver: 1. Individuelt ansvar i tæt sammenhæng med gensidigt fællesskab og gen-
sidigt ansvar. 2. Respekt, der erhverves ved ansvarlig deltagelse. 3. Fælles samtalekultur. 4. 
Ritualer; undervisningsformer og -holdninger, der gentages og efterhånden bliver til ritualer. 
Dette kalder Estad (2002) for HOHYFHQWUHUDG�V\Q�Sn�OlUHQGH (p 195)  
 
Viden og ekspertise spredes i klasseværelset, FRPPXQLW\�RI�LQTXLU\, og distribueres, eksperti-

                                                
39 De dovne vil jeg ikke beskæftige mig yderligere med. 
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sen influerer samtalekulturen, der ligger i kimform, der således pga klimaet kan udfoldes i en 
gensidig appropriation (Brown et al 1993). I et sådant støttende miljø kan eleverne navigere 
mellem det aktuelle udviklingsniveau og det potentielle i forskellige hastigheder og inden for 
forskellige ekspertområder. ZPD er aktivitetsområdet som eleverne befinder sig inden for, og 
som konstant kan ændres. 
Lærerens rolle er at skabe dette læringsmiljø med ideer, begreber og mål som eleverne så 
tilegner sig gennem individuelle tolkninger. Fordi tilegnelsen af ideer og aktiviteter går i 
mange retninger, er der tale om en gensidig tilegnelse og gensidig påvirkning, eleverne vil 
således også påvirke resten af fællesskabet.  
De undervisningsformer dette afføder, kalder Brown et al (1998) gensidig undervisning og 
puslespilsmodeller hvor eleverne skiftes til at undervise, lede diskussion og konkludere. Denne 
form er udviklet for specielt at fremkalde ZPD, således nybegyndere i stadig stigende grad kan  
påtage sig ansvar i mere stabile ekspertroller hvilket gruppesammenhængen vil sikre. 
 
Gennemførelsen af sådan en undervisningskultur giver eleven en ansvarsfuld rolle, ikke bare 
for egen læring, men også for andres i en gensidig proces. Lærerens rolle bliver som vejleder 
med klare pædagogiske og faglige mål; læreren må kunne skifte mellem at være underviser og 
vejleder og kunne vurdere hver enkelt elevs aktuelle videnstrin og potentielle udviklingstrin, 
altså kunne identificere ZPD og en gruppes ZPD.  

��ZH�FRQFHLYH�RI�WKH�FRPPXQLW\�DV�FRPSRVHG�RI�PXOWLSOH�]RQHV�RI�SUR[LPDO�GHYHORSPHQW��

WKURXJK�ZKLFK�SDUWLFLSDQWV�FDQ�QDYLJDWH�YLD�GLIIHUHQW�URXWHV�DQG�DW�GLIIHUHQW�UDWHV����7KH�

]RQH�RI�SUR[LPDO�GHYHORSPHQW�HPERGLHV�D�UHDGLQHVV�WR�OHDUQ�WKDW�HPSKDVL]HV�XSSHU�

OHYHOV�RI�FRPSHWHQFH����ZKLFK�DUH��FRQVWDQWO\�FKDQJLQJ�ZLWK�WKH�OHDUQHU¶V�LQFUHDVLQJ�

LQGHSHQGHQW�FRPSHWHQFH�DW�HDFK�VXFFHVVLYH�OHYHO. (Brown et al 1998 pp 349-350) 
I en stadig progression med nye udfordringer skal eleverne også lære at fremlægge deres 
resultater og modtage kritisk og konstruktiv feedback og reflektere over hvad de har lært, både 
individuelt og som fællesskab (Brown et al 1993; Brown et al 1998;. Erstad 2002). Samtidig 
skal eleverne have indflydelse på indhold og form. 
Et sådan undervisningsmiljø er basis for at kunne arbejde med CSCL-forløb. 
 
Som rejsende har jeg reflekteret over den opstillede problemformulering og berettet om mine 
iagttagelser, baggrund og analyse og givet PLQ tolkning af landskabet, og på baggrund heraf 
fortsætter jeg... 
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Bilag 1 

9LUWXHOW�SURMHNW���XJH������������RJ�������  
.RPPXQLNDWLRQVVSURJ��HQJHOVN��ERUWVHW�IUD�VLGHQ�KHU�  
   
Tema og tekster Grupper 

Roller: arbejdet 
i konferencen 

Engelskfaglige 
mål 

Typer indlæg 
og 8 mails per 
uge 

Arbejdsproces 

Datoer og 
møder 

- 

0DLO�HOOHU�ULQJ�������������KYLV�,�KDU�SUREOHPHU�  
-HJ�HU�Sn�NRQIHUHQFHQ�PLQGVW���JDQJ�SHU�GDJ�  
   

7LOVWHGHY UHOVH���XJHU 9LUWXHOW�IRUO¡E���
XJHU 

3URGXNW 

Intro til forløb og formål 
over ordnet og læsning af 
tekster + film  
0\�EHDXWLIXO�/DXQGUHWWH 
(film)  
0\�6RQ��WKH�)DQDWLF 
(novelle) 

Rollefordeling. Der 
skrives et 
opsamlende indlæg 
per uge (af ordstyrer) 

Indlæg i konferencen + 
gruppens arkiv 

Princip for gruppedannelse 
diskuteres:  
Tekst, hvem man gerne vil 
arbejde sammen med, faglig 
differentiering, tilfældig. 

Individuel portfolio - 
mailes til lærer 1 
gang per uge 

Opgive 20 sider til 
eksamen 

Valg af tekster og grupper  
Hjemmeside med 
information, krav og links 

Tekster analyseres/ 
diskuteres 

Tolkning af fiktive og 
non-fiktiv tekst i 
Presentations/ 
hjemmeside. Links til: 

Intro til virtuelt arbejde, 
praktisk - konference, 
portfolio, minimumsindlæg/ 
person - indholdsmæssige 
krav til indlæg 

8 indlæg per person 
per uge + portfolio + 
rolleopgave. Ellers 
fravær 

Lydfil: hver elev 
indtaler central 
passage, oversætter + 
argumentation for valg 
på 3 + 2 minutter. 

Begyndende gruppeafklaring 
med arbejdsdeling 

Mulighed for fysisk 
møde med lærer 1 
gang/uge (aftales) 

Evt præsentation for 
3.g elever. 

Tilstedeværelse: uge 2 og 3 - mødepligt  
Virtuelt arbejde: uge 4,5 og 6. Mødepligt i konferencen, ikke fysisk fremmøde. De normale 
engelsktimer flyttet til ydertimer og bla byttet med fysik i uge 4 og 6.  
Problemer med samarbejde: Hvis 1 elev intet laver, bliver vedkommende meldt ud af gruppen 
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af lærer.  
6NHPD QGULQJ��XJH���RJ����I\VLN�IUD�IUHGDJH�WLO�PDQGDJH�L���OHNWLRQ��,�XJH���RP�
PDQGDJHQ flyttes timen evt.  
Lærerevaluering: 1: Individuel på basis af bidrag - sproglig og indhold: karakter og udtalelse. 
2: fælles for gruppens samspil og produkt  
   
7HPD��+DQLI�.XUHLVKL  
Hanif Kureishis hjemmeside  
http://www.hanifkureishi.com/index.ht
ml 
BBC - radiointerview  
http://www.bbc.co.uk/manchester/mast
i/2002/11/05/ 
hanif_kureishi_interview.shtml 
Guardian site on Kureishi  
http://www.bbc.co.uk/manchester/mast
i/2002/11/05/ 
hanif_kureishi_interview.shtml 
Archives from the New York Times  
http://www.nytimes.com/books/97/11/
09/home/kureishi.html 
Interview with Hanif Kureishi  
http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/style/movies/features/ 
hanifkureishi.htm 
About Hanif Kureishi 
http://www.lrb.co.uk/v22/n10/sand01_.
html 

 

Hver gruppe skal læse 1 novelle og 1 non-fiktiv tekst 
(omfang: mindst 20 sider)  
Desuden forventes I at have læst om Kureishi, fx et 
interview  
(nedenfor gælder Kureishis hjemmeside: 
http://www.hanifkureishi.com/index.html) 
Noveller:  
Strangers When We Meet  
Hullabaloo in the Tree  
Goodbye, Mother  
 
7KH�%XGGKD�RI�6XEXELD (Kopi)  
:LWK�P\�7RQJXH�GRZQ�\RXU�7KURDW (1RZ�DQG�=HQ�  
Essays:  
Something Given - Reflections on Writing  
The Boy in the Bedroom  
My uncle the Muslim atheist   
http://books.guardian.co.uk/extracts/story/0,6761,6794
30,00.html 
Music was our common culture in the 60s and 70s 
http://books.guardian.co.uk/departments/generalfictio
n/story/0,6000,457711,00.html 
7KH�5DLQERZ�6LJQ (kopi)  

Links til hjælp til analyse af novelle og essay:  
Reading fiction: 
http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/fiction/readf
ict.htm 
 + Reading essay 
http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/essays/reade
ssa.htm 

$UEHMGHW�L�NRQIHUHQFHQ�L�JUXSSHQ�  

5ROOHU�WLO�KYHU�SHUVRQ 
2UGVW\UHU: Opsummerer diskussion, etablerer grundlag for 
beslutninger. Mail i konferencen ved slut af ugen. 

&RDFK: Sørger for at alle aftalte indlæg kommer i konferencen, 
giver tekniske råd/ hjælp til gruppen 

$QDO\VDWRU: Stiller spørgsmål til teksterne 
.RPPHQWDWRU: Kommenterer navngivning af indlæg/ titel på 
indlæg - $OOH�LQGO J�L�NRQIHUHQFHQ�VNDO�KDYH�HQ�G NNHQGH�
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WLWHO.   
Kommer med evt mere dækkende emnetitel 
.RRUGLQDWRU: Sørger for at gruppens fælles produkt  samles og 
koordineres 

.UDY�WLO�NYDOLWHW�RJ���LQGO J�SHU�XJH�SHU�SHUVRQ�L�NRQIHUHQFHQ�����WLO�O UHU�  

7\SH�LQGO J 
$QWDO�SHU�XJH�SHU�
SHUVRQ 

$QWDO�RUG�
�PLQLPXP� 

%UDLQVWRUPLQJ: at få ideer - - 

2UJDQLVHULQJ� af tidligere 
formulerede forslag/ indlæg 

- - 

$QDO\VH: af teksterne - - 

6S¡UJVPnO� til teksterne og til at 
uddybe/ forklare indlæg  

- - 

*HQHUDOLVHULQJ� af indhold i andres 
indlæg, dvs man formulerer ny 
information/ viden af allerede 
kommenterede indlæg for at få en 
bredere viden/ forståelse/ tolkning  

- - 

5HDNWLRQ� til andres indlæg, 
præsentere alternativt og/eller støtte 
tidligere indlæg/ synspunkter 

3: til andre 
gruppemedlemmers 
indlæg 

à mindst 40 
ord 

6RFLDOH�NRPPHQWDUHU��Opmuntring 
til "samtale" 

2: til gruppemed-
lemmer 

à mindst 20 
ord 

,QGLYLGXHO�PDLO�WLO�+.:   
Hvad har du lært af nyt (Engelsk, 
sprogligt, samarbejde)?  
Hvilke faglige problemer?  
Nogle samarbejdsproblemer?  
Tekniske problemer? 

1 per uge - 

'DWRHU�RJ�HYW�P¡GHU�  

8JH 'DWR $NWLYLWHW 

3 13.1 3U VHQWDWLRQ�DI�NUDY�RJ�LQGKROG  
Diskussion af gruppedannelse - udvalg af 3 elever på basis 
af elevers angivne ambitionsniveau: 1: Vil opfylde alle krav med 
glæde. 2 Vil opfylde alle krav. 3. Vil forsøge at opfylde alle 
krav. 4 Vil opfylde alle krav hvis jeg kan/ vil/ orker.  
Diskussion af produktkrav: Virtuel tilstedeværelse  
Kvalitative krav: (se typer indlæg ovenfor)  
Kvantitative krav, antal indlæg, min. 8 + 1 ugentligt 
mail/ portfolio til lærer.  
Produkt: Presentation/ webside, Lydfiler, 
Eksamensopgivelser 
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3 
15.1 Gruppedannelse offentliggøres, dannet af Ditte, Glen 

og Helena, evt med Henriette i baghånd 

3 16.1 Spørgsmål til ovenstående  
Beslutninger - noveller til grupperne  
Aftaler i grupper - lægges på e-drev (lægges senere i 
underkonference) - bla rollefordeling  
Diskussion af 0\�6RQ�WKH�)DQDWLF 

4 - Ingen 
engelsktimer 

20.1 Fysik i 2.lektion (bytte fra engelsk) - ikke time fredag 
i 3.lektion 

4 24.1 Hvert gruppemedlem sender individuel mail.  
Ordstyrer sender til gruppekonferencen opsamling på 
hvad gruppen har nået i ugens løb.   
Og hvad der skal nås i følgende uge 

5 27.1 Dansk i 2.lektion 

5  31.1 Lydfiler indtales i 3.lektion i C11. I skal have instruks 
til at gøre det.  
Hvert gruppemedlem sender individuel mail.  
Ordstyrer sender til gruppekonferencen opsamling på 
hvad gruppen har nået i ugens løb.   
Og hvad der skal nås i følgende uge.  
Koordinator skriver indlæg om fællesgruppeprodukt 
og forslag til hvordan kravene opfyldes 

6 - Ingen 
engelsktimer 

3.2 Fysik i 2.lektion (bytte fra engelsk) - ikke time fredag 
i 3.lektion 

6 7.2 $OOH�LQGO J��SURGXNWHU���LQGLYLGXHOOH�RJ�I OOHV���
VNDO�OLJJH�L�NRQIHUHQFHQ  
Hvert gruppemedlem sender individuel mail + 
evaluering af hele forløbet. 

*UXSSHU�  
Gruppe 1:  +XOODEDORR�LQ�WKH�7UHH + (Find et relevant essay)  
Gruppe 2: , 7KH�%XGGKD�RI�6XEXELD + 7KH�%R\�LQ�WKH�%HGURRP  
Gruppe 3:  :LWK�\RXU�7RQJXH�GRZQ�P\�7KURDW + 7KH�5DLQERZ�6LJQ  
Gruppe 4:  6WUDQJHUV�:KHQ�ZH�0HHW + (Find et relevant essay)  
Gruppe 5:  *RRGE\H�0RWKHU + (Find et relevant essay)  
   

(QJHOVNIDJOLJH�PnO�  

1. Arbejde i konference på engelsk i 
gruppe hvor der bla skal argumen-
teres 

2. Læse et væsentligt engelsk 
forfatterskab, selvstændigt analyse-
re og fortolke en novelle og et 
essay. Perspektivere i forhold til 

$UEHMGVSURFHV (gerne en 
anden rækkefølge, blot krav 
opfyldes)�  

1. Rollefordeling 

2. Hvordan skal novellen 
læses (jfv roller) 

3. Hvordan skal essayet 
udvælges (gr 1,4,5)? 
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baggrundslitteratur 

3. Udvælge (individuelt) et centralt 
tekststed, der læses op på flydende 
engelsk, oversættes til et korrekt, 
flydende dansk, begrundet argu-
mentation hvorfor valg på flydende 
engelsk. 

4. Produkt: Presentations eller 
hjemmeside på engelsk.  

5. Fremlæggelse på engelsk for 
klassen, evt for 3.g.hold. 

$QGUH�NRPSHWHQFHU�  

1. Samarbejdsevne og selvstændighed 
ved at arbejde i konference.  

2. Refleksion over læreproces 

4. Hvordan skal bag-
grundslitteratur læses, 
formidles til gruppen og 
udvælges (evt 
kanaliseringspapirer)? 

5. Valg af produkt 

6. Arbejdsplan for de 3 
uger 

7. Lydfiler indtales (27.1) i 
C11 

8. Novelle og essay gøres 
færdig  

9. Bestem ca 20 sider der 
skal opgives til eksamen 

10. Produkt laves 

 
Reading fiction  
Reading essay  

Bilag 2: 

August/ September 2002 

3URFHVV��3URMHFW��:�American Authors, (Time schedule, use of conference, studying 
requirements, tools, products and evaluation)  

Week 33, Friday:  

• Presentation of project 

• Presentation of Skolekom 

• Presentation of American authors 

• Individual search on the Internet with links provided: 

Week 34:  

• Hand in 3 authors, prioritized on Wednesday ENs1. On Friday ENs2 

Week 35, Friday, 30 August:  

• Instructions + papers on how to work in a conference + precise requirements for the 
project 

• primary texts 

• In groups planning the project 

• collaboration paper 



DIG, SDU - Masteropgave. It-pædagogik: CSCL i engelsk side 60/68 
 

• plans: how to work in the group conference 

• 1st report on collaboration, plans and division of labour in the group conference 

Week 36  

• No homework for classes 

• in class reading 7KH�$PHULFDQ�:LOGHUQHVV 

• but: at home reading relevant literature, links etc 

• extra lesson ENs 1, Friday, Sept 6. 

Weeks 37 + 38:  

• No English lessons 

• working at home or in school according to the collaboration paper and group plan 

• Friday, week 38: The group project to be handed in on the group conference 

Reading fiction :http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/fiction/readfict.htm 
Reading drama :http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/drama/read_drama.htm 
Reading poetry :http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/poetry/readpoet.htm 
Writing (and reading) essays :http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/essays/readessa.htm 
Literary periods  :http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/periods/index.htm  

Different tools must be used while working together (To be introduced week 35): 
Collaboration paper - Canalizing paper  - Problemformulering:  
Forskel på en problemformulering og et emnearbejde 
What is a problemformulering (formulation of problems) 
 

Project - requirements for the report  

 

Bilag 3 

7HPDHU�L�6KDNHVSHDUHV�0DFEHWK  
���SURMHNW���XJH����RJ��������  
.RPPXQLNDWLRQVVSURJ��HQJHOVN��ERUWVHW�IUD�VLGHQ�KHU�  
Tema og tekster Grupper 

Roller: arbejdet i 
konferencen 

Engelskfaglige 
mål 

Typer indlæg og 8 
mails per uge 

Arbejdsproces 

Datoer og møder 
Stikord til tema i 
essay 

0DLO�HOOHU�ULQJ�KYLV�,�KDU�SUREOHPHU��0DULDQQH��0DULDQQH�-HQVHQ��#VNROHNRP�GN���
�����������+HQULHWWH��KN#IUHGHULFLD�J\P�GN���������������  
9L�HU�Sn�NRQIHUHQFHQ�PLQGVW���JDQJ�Sn�KYHUGDJH�  
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7LOVWHGHY UHOVH���XJH�
�� 

9LUWXHOW�IRUO¡E���
XJHU 

3URGXNW 

0DFEHWK gøres færdig  
Introduktion til det 2 
ugers virtuelle forløb 

Rollefordeling. Der 
skrives et opsamlende 
indlæg per uge (af 
chairperson, der 
lægges i konferencen) 

Indlæg i konferencen  

Gruppedannelse inden 
for hvert hold:  
Essay hvis indhold 
bestemmer hvilket tema 
gruppen fokuserer på. 3 
essays prioriteres   
JE/ HK laver grupperne 

,QGLYLGXHO�SRUWIROLR���
PDLOHV�WLO�O UHU���
JDQJ�IUHGDJ� 
je@fredericia-gym 
eller hk@fredericia-
gym.dk ,NNH�L�
NRQIHUHQFHQ  
Hvis gruppen mødes, 
VNDO der lægges et 
grundigt mødereferat i 
konferencen 

Opgivelse til eksamen:  
9,5ns af essay  
0,5ns sonnet  
10ns af novelle/ 
romanuddrag 

Tekster og grupper  
Hjemmeside med 
information, krav og 
links 

Tekster analyseres/ 
diskuteres 

Tolkning af essay, 
sonnet og novelle/ 
romanuddrag kort 
præsentation med 
Presentations for holdet 
uge 14: 

Intro til virtuelt arbejde, 
praktisk - konference, 
portfolio, minimumsind-
læg/ person - 
indholdsmæssige krav til 
indlæg 

8 indlæg per person 
per uge + portfolio + 
rolleopgave. Ellers 
fravær 

Lydfil: hver elev 
indtaler central passage 
ca 15 linjer, oversætter 
dem + begrunder valg af 
det centrale tekststed. 
(oversættelse og 
begrundelse må LNNH 
være skrevet ned) 

Begyndende 
gruppeafklaring med 
arbejdsdeling  
ENs 1: onsdag. ENs2: 
fredag 

Mulighed for fysisk 
møde med lærer 1 
gang/uge (aftales) 

Individuel synops, ca 3-
4 sider - afleveres senest 
mandag, uge 14, d. 31.3 

Virtuelt arbejde: uge 11 og 13. Mødepligt i konferencen, ikke fysisk fremmøde.  
Problemer med samarbejde: Hvis 1 elev intet laver, bliver vedkommende meldt ud af gruppen 
af lærer.  
Lærerevaluering: 1: Individuel på basis af bidrag - sproglig og indhold: karakter og udtalelse. 
2: fælles for gruppens samspil og produkt  
   

0DFEHWK��DIOHGWH�WHPDHU�RJ�
WHNVWHU�  

Links til hjælp til analyse af essay, digt og og essay:  
Reading essays  
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1. The Treatment of Evil in 
0DFEHWK, sonnet 17, 
http://www.shakespeare-
online.com/sonnets/17.html 
Kazuo Ishiguro, 7KH�3RU�
WHU
V�'DQFH  

2. The Sense of Society in 
0DFEHWK, sonnet 17, Pat 
Barker, af 5HJHQHUDWLRQ 

3. The Relationship between 
Macbeth and Lady Macbeth, 
sonnet18, 
http://www.shakespeare-
on-
line.com/sonnets/18.htmlJoh
n, Burnside, �7KH�,QYLVLEOH�
+XVEDQG 

4. The Banquet Scene: a 
dramatic analysis, sonnet18, 
Philip Hensher, $�
*HRJUDSKHU 

5. "The Scottish Play": hero 
and villain, sonnet17, Hanif 
Kureishi, 6WUDQJHUV�:KHQ�
:H�0HHW 
http://www.hanifkureishi.co
m/strangers.html 

$OOH�O VHU��  
MH Abrams, Tragedy. In: $�
JORVVDU\�RI�/LWHUDU\�7HUPV.   
Holt, Rinehart & Winston. 
3rd.ed.1971.  

Reading poetry  
Reading fiction  
Aristotle, part 6: 
http://libertyonline.hypermall.com/Aristotle/Poetics.html 

Shakespeare:  
Link 1 : http://www.shakespeare-online.com/sonnets/ 
Link 2 
:http://www.bedfordstmartins.com/litlinks/poetry/shakesp
eare.htm 
Link 3: 
http://www.en.gymfag.dk/anglowww/shakespeare_on_th
e_internet.htm 

$UEHMGHW�L�NRQIHUHQFHQ�L�JUXSSHQ�  

5ROOHU�WLO�KYHU�SHUVRQ 

2UGVW\UHU: 1.Opsummerer diskussion, etablerer grundlag for beslutninger.   
2.Mail i konferencen ved slut af ugen om hvad gruppen har besluttet at gøre 
og har gjort i ugens løb. 
&RDFK: 1. Sørger for at alle aftalte indlæg kommer i konferencen, 
henvender sig til medlemmer der ikke deltager i konferencen. I første 
omgang ved at sende mail til dem, i sidste instans ved at spørge dem F2F 
eller ved telefonisk henvendelse. Giver besked videre i konferencen hvs 
nogen er syg (hvis ikke vedkommende selv har kunnet give besked i 
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konferencen).   
2. Giver tekniske råd/ hjælp til gruppen 
$QDO\VDWRU: Stiller spørgsmål til teksterne og er back-up hvis ingen i 
gruppen forholder sig til bud på analyse/ fortolkning. 
.RPPHQWDWRU: 1. Kommenterer navngivning af indlæg/ titel på indlæg og 
optælling af forskellige typer mails hvert gruppemedlem sender  
Alle indlæg i konferencen skal have en dækkende titel. Formålet er at en 
læser i gruppekonferencen let kan se hvad indholdet i mailen drejer sig om. 
Ofte vil det derfor være nødvendigt at sende et par mails. Kommer med evt 
mere dækkende emnetitel. Man skal være ret skrap.  
2. Har også ansvar for “optælling af de forskellige typer mails” hvert 
gruppemedlem skal sende, og skal derfor gøre tydeligt opmærksom på at nu 
mangler Sofus 2 sociale kommentarer og et analyserende indlæg. 

.RRUGLQDWRU: Sørger for at gruppens produkter  samles og koordineres 

.UDY�WLO�NYDOLWHW�RJ���LQGO J�SHU�XJH�SHU�SHUVRQ�L�NRQIHUHQFHQ�����WLO�O UHU�  

7\SH�LQGO J 
$QWDO�SHU�XJH�SHU�
SHUVRQ 

$QWDO�
RUG�PLQ� 

%UDLQVWRUPLQJ: at få ideer - - 

2UJDQLVHULQJ� af tidligere formulerede 
forslag/ indlæg 

- - 

$QDO\VH: af teksterne - - 

6S¡UJVPnO� til teksterne og til at 
uddybe/ forklare indlæg  

- - 

*HQHUDOLVHULQJ� af indhold i andres 
indlæg, dvs man formulerer ny 
information/ viden af allerede 
kommenterede indlæg for at få en 
bredere viden/ forståelse/ tolkning  

- - 

5HDNWLRQ� til andres indlæg, præsentere 
alternativt og/eller støtte tidligere 
indlæg/ synspunkter 

3: til andre 
gruppemedlemmers 
indlæg 

à mindst 40 
ord 

6RFLDOH�NRPPHQWDUHU��Opmuntring til 
"samtale" 

2: til gruppemed-
lemmer 

à mindst 20 
ord 

,QGLYLGXHO�PDLO�WLO�+HQULHWWH��
0DULDQQH:   
Hvad har du lært af nyt (Engelsk, 
sprogligt, samarbejde)?  
Hvilke faglige problemer?  
Nogle samarbejdsproblemer?  
Tekniske problemer? 

1 per uge - 

Ordstyrers mail  til gruppekonferencen:  
hvad gruppen har besluttet at gøre og 
har gjort i ugens løb 

- - 
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'DWRHU�RJ�P¡GHWLGVSXQNWHU�  

8JH 'DWR $NWLYLWHW 

10 - 3U VHQWDWLRQ�DI�NUDY�RJ�LQGKROG  
Diskussion af gruppedannelse  
Diskussion af produktkrav: Virtuel tilstedeværelse  
Kvalitative krav: (se typer indlæg ovenfor)  
Kvantitative krav, antal indlæg, min. 8 + 1 ugentligt mail/ 
portfolio til lærer: (Ens2) je@fredericia-gym.dk  og (ENs2) 
hk@fredericia-gym.dk  
Chairperson sender mail i gruppekonferencen  
Produkt: Presentation, Lydfiler, Eksamensopgivelser 

10 - Gruppedannelse offentliggøres  
Spørgsmål til ovenstående  
Beslutninger - noveller til grupperne  
Aftaler i grupper - lægges på e-drev (lægges senere i 
underkonference) - bla rollefordeling 

11 14.3 1. Koordinator skriver indlæg om fællesgruppeprodukt og 
forslag til hvordan kravene opfyldes 

2. Hvert gruppemedlem sender individuel mail til (Ens2) 
je@fredericia-gym.dk  og (ENs2) hk@fredericia-gym.dk 

3. Ordstyrer sender til gruppekonferencen opsamling på 
hvad gruppen har nået i ugens løb. Og hvad der skal nås 
i følgende uge 

 - 
Resten af grupperne indtaler lydfiler. Headsets hentes på 
kontoret.  

13  28.3 1. Alle mødes for at lave en O\GILO, medmindre andet er 
aftalt i gruppen i konferencen. &RDFKHQ i hver gruppe + 
et medlem mere skal komme til instruks og indtaling, så 
det kan videregives til resten af gruppen. (Nærmere 
instruks i konferencen). 0DQGDJ��G�������L����OHNWLRQHQ�

HOOHU�PDQGDJ�L���OHNWLRQ��EHJJH�JDQJH�L�&��� 

2. Resten af grupperne laver lydfil i løbet af ugen, i få 
tilfælde (dispensation) i begyndelsen af uge 14) 

3. Hvert gruppemedlem sender individuel mail. 

4. Ordstyrer sender til gruppekonferencen opsamling på 
hvad gruppen har nået i ugens løb. 

5. $OOH�LQGO J��I OOHV�SURGXNWHU�VNDO�OLJJH�L�NRQIHUHQFHQ 

6. Hvert gruppemedlem sender individuel mail med en 
evaluering af hele forløbet til lærer: (Ens2) 



DIG, SDU - Masteropgave. It-pædagogik: CSCL i engelsk side 65/68 
 

je@fredericia-gym.dk  og (ENs2) hk@fredericia-gym.dk 

14 31.3 Individuelle synopser afleveres, enten i Mariannes og Henriettes 
skuffer eller elektronisk  
Mundtligt oplæg med Presentation på holdene  
+ evaluering af forløbet  
+ opgivelse til eksamen af essay, sonnet og 10ns af novelle/ 
romanuddrag 

*UXSSHU�  

7HPD� 
(1V���+HQULHWWHV�
KROG� 

(1V���0DULDQQHV�
KROG� 

The Treatment of Evil 1. 6.  

The Sense of Society in 
0DFEHWK 

2.  7.  

The Relationship 3.  8.  

The Banquet Scene 4.  9. og 11.  

"The Scottish Play" 5.  10.  

(QJHOVNIDJOLJH�PnO�  
   

1. Arbejde i konference på engelsk i 
gruppe hvor der bla skal argumen-
teres 

2. Perspektivere Macbeth i forhold til 
et væsentligt tema. Læse en Shake-
speare sonnet. Læse en moderne 
engelsk fiktiv tekst med et tema i 
forlængelse Macbeth-temaet. 

3. Selvstændigt analysere og fortolke 
3 forskellige genrer i en perspekti-
vering af 0DFEHWK. Inddragelse af 
relevant sekundærlitteratur. 

4. Udvælge (individuelt) et centralt 
tekststed, der læses op på flydende 
engelsk, oversættes til et korrekt, 
flydende dansk, begrundet argu-
mentation for valg på flydende 
engelsk. 

5. Produkt: Presentations på engelsk 
og fremlæggelse for holdet.  

6. Individuel synops. 

$QGUH�NRPSHWHQFHU�  

$UEHMGVSURFHV�  
(gerne en anden rækkefølge, 
blot krav opfyldes)�  

1. Rollefordeling 

2. Arbejdsplan for de 2 
uger (revideres evt lø-
bende) 

3. Hvordan skal gruppen 
analysere og fortolke div 
tekster?  

4. Analyse og fortolkning 
af essay, sonnet og no-
velle/ romanuddrag 

5. Hvordan skal baggrunds-
litteratur læses, formid-
les til gruppen og udvæl-
ges (evt 
kanaliseringspapirer)? 

6. Lydfiler indtales (27.1) i 
C11 

7. Tekster færdiggøres 

8. Presentation laves - højst 
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1. Samarbejdsevne og selvstændighed 
ved at arbejde i konference.  

2. Refleksion over læreproces 

5 slides  

9. Mundtlig fremlæggelse 
højest 7 minutter per 
gruppe 

10. Alle gruppemedlemmer 
skal kunne lave den 
mundtlige præsentation 

 
Reading fiction  
Reading essays  
Reading poetry  

6WLNRUG�WLO�WHPD�L�HVVD\V�  

1. The Treatment of Evil in 0DFEHWK, om ondskab som den udvikler sig hos Macbeth, 
pity og sympati; desuden Lady Macbeths rolle 

2. The Sense of Society in 0DFEHWK, med vinkel på samfund, orden, værdier og familie. 

3. The relationship between Macbeth and Lady Macbeth, deres forhold og ambitioner der 
ødelægger dem. 

4. The Banquet Scene: a dramatic analysis, et individs opløsning 

5. "The Scottish Play": hero and villain, hvordan kan de to aspekter forenes 

 
(Pensum fra projekt som lå i forlængelse af klassegennemgang af Macbeth og Ole Juul Lunds 
introduktion. Alle gruppernes essay er fra samme essaysamling) 
Shakespeare, 0DFEHWK. ca 1606. (69.6) (ed.Ole Juul Lund. Gld. 2002) Drama  
Lund, Ole Juul, (OL]DEHWKDQ�(QJODQG���DQG�:LOOLDP�6KDNHVSHDUH��7KH�(QJOLVK�'UDPDWLF�
7UDGLWLRQ��7KH�(OL]DEHWKDQ�:RUOG�3LFWXUH��/DQJXDJH�DQG�6W\OH� (Ibid). Non-fiction  
MH Abrams, 7UDJHG\. In: A glossary of Literary Terms. Holt, Rinehart & Winston. 
3rd.ed.1971. Non-fiction  
ENs1: Kurosawa, %ORGHWV�WURQH. 1957. Video.  
3URMHNW�� (virtuelt arbejde): 7HPDHU�L�6KDNHVSHDUHV�0DFEHWK��  
*UXSSH���  
Michael Gearin-Tosh, 7KH�7UHDWPHQW�RI�(YLO�LQ�0DFEHWK, 1988. (In: Cookson and Loughrey, 
Critical essays on Macbeth. Longman Literature guides) (13,5ns) Teoretisk tekst  
William Shakespeare, 6RQQHW���  
Kazuo Ishiguro, 7KH�3RUWHU
V�'DQFH. 1995. (Extract: Ishiguro, The Unconsoled. In: 
Kristensen, Linking Levels. Gld.1998) (25,7ns). Romanuddrag  
*UXSSH���  
Robert Wilson, 7KH�6HQVH�RI�6RFLHW\�LQ�0DFEHWK, 1988. (13,5 ns)Teoretisk tekst  
William Shakespeare, 6RQQHW���  
Pat Barker, 5HJHQHUDWLRQ 1991. Penguin, kap 1-3. (25,7ns). Romanuddrag  
*UXSSH���  
Mills, Christopher, 7KH�5HODWLRQVKLS�EHWZHHQ�0DFEHWK�DQG�/DG\�0DFEHWK, 1988.  
(14,2ns)Teoretisk tekst  
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William Shakespeare, 6RQQHW���  
John, Burnside,  7KH�,QYLVLEOH�+XVEDQG. 2000. (in: Burning Elvis. 2000). (21,4ns) Novelle  
*UXSSH���  
Peter Reynolds, 7KH�%DQTXHW�6FHQH��$�'UDPDWLF�$QDO\VLV, 1988. (10,5ns) Teoretisk tekst  
William Shakespeare, 6RQQHW���  
Philip Hensher, $�*HRJUDSKHU��1999.(in: The Bedroom of the Mister’s Wife) (18,3ns) 
Novelle  
*UXSSH���  
John Cunningham, �7KH�6FRWWLVK�3OD\���+HUR�DQG�9LOODLQ, 1988. (11,7ns) Teoretisk tekst  
William Shakespeare, 6RQQHW���  
Hanif Kureishi, 6WUDQJHUV�:KHQ�:H�0HHW. 1995. (24ns) 
(http://www.hanifkureishi.com/strangers.html) 


