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Abstract 
 
 
 
 
 
The primary aim of this thesis is to discover how the IT-structure at Nykøbing Katedralskole 
can be constructed, when you take into consideration both the school as an organisation and to 
the shift in the educational system within the next few years. 
 
The thesis has its starting point in an analysis of the organisation of Nykøbing Katedralskole, 
based on the model by Lewitt-Ry. The empiric basis of this study is three questionnaires for 
pupils, teachers and management, and a few focus group interviews. Beside I will use 
different laws on education, together with some documents from the school.  
 
The investigation has shown there should be a twostringed IT-structure, because there must be 
both an Internet part and an Intranet part.  I have chosen  only to work with the Intranet part. 
 
I have reached the conclusion, that it will be very important that the system is easy and clear 
in its construction, so anybody can find the information about the school, they need. At the 
same time the IT-structure must form the framework of an education built upon a 
constructivistic learning theory. 
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Indledning:     
Valg af tema:  
I denne masterafhandling vil jeg komme med et bud på, hvordan IT-strukturen på Nykøbing 

Katedralskole (herefter betegnet som NK) kunne reorganiseres, således at der tages højde for 

de ændringer, der kommer i uddannelsessystemet de næste år, om det bliver computerstøttet 

undervisning eller undervisning via computeren vil jo så vise sig.  

 

NK, der er beliggende i Storstrøms Amt, er i den situation, at det i Amtet er blevet besluttet, at 

alle uddannelsesinstitutioner skal gå over til at bruge ”Fronter” som kommunikationssystem. 

Fronter er et norsk udviklet e-læringssystem med indbygget mulighed for mail 

kommunikation. I dette skoleår har enkelte hold forsøgt sig i det små med Fronter. Det er 

lokalt blevet bestemt, at skolen pr. 1.8.2003 internt udelukkende skal kommunikere via 

Fronter. NK har siden 1996 benyttet FirstClass som kommunikationssystem. Hele det gamle 

system forsvinder fra 9.8.2003.  Alligevel er der stadig usikkerhed om, hvorvidt vi skal 

benytte mailsystemet heri, da det på nuværende tidspunkt ikke vides, om det kommer til at 

fungere optimalt, således at det kan måle sig med FirstClass. Det ville måske synes 

nærliggende blot at overføre alt eksisterende fra FirstClass til Fronter, men da IT, på vores 

gymnasium, er blevet indført i små tempi over mange år, og da der samtidig med har været en 

rivende udvikling af teknologien, bærer strukturen meget præg af en knobskydning, hvorfor 

en reorganisering vil være på sin plads netop nu. Forårsaget af overgangen til dette nye 

system påtænker skolen at udarbejde en helt ny IT-struktur.  Foruden Intranettet har vi en 

hjemmeside, der har været etableret i ca. 5 år.  Den har mest været brugt som ”ansigt” udad 

til, men enkelte lærere har dog bragt hjemmesider i anvendelse som undervisningsplatforme1. 

 

Udfra ovenstående mener jeg, at det er yderst relevant som afslutning på mit masterstudium i 

”IT og pædagogik”, at diskutere hvordan en ny IT-struktur kan udformes, set i relation til de 

behov, pædagogiske som fysiske, der er på en skole som NK.  

For at udarbejde en sådan struktur mener jeg, det er vigtigt at tage udgangspunkt i skolen og 

den kontekst, den befinder sig i på nuværende tidspunkt.  Jeg ser her skolen som en 

organisation, der har sit eget værdigrundlag, der er navigerende for skolen. Derfor starter jeg 

 
1 Yderligere beskrevet i min 3. masteropgave. ”Hjemmesider i undervisningen” 
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med at lave en organisationsanalyse af NK. Samtidig vil jeg lave en diskursanalyse af det 

empiriske materiale samt en analyse af spørgeskemaerne.  Til sidst vil jeg på baggrund heraf 

diskutere en IT-struktur for NK. Det er min forventning, at jeg kan drage nytte af en del af det 

arbejde, jeg har lavet i mine tidligere opgaver under dette masterstudium, specielt håber jeg at 

kunne trække på den teoriindsigt, jeg undervejs har opnået. 

Problemformulering 
Jeg er nået frem til, at jeg vil arbejde med følgende problemformulering: ”Hvordan kan man 

opbygge en IT-struktur på Nykøbing Katedralskole der med rod i fortiden, tager 

udgangspunkt i nutiden og sigter på fremtiden?” På baggrund af en diskursanalyse af 

skolens målsætning, spørgeskemaundersøgelserne, de ministerielle bestemmelser samt en 

analyse af organisationen NK, vil jeg, med tanke på den uddannelsespolitiske situation, 

diskutere den fremtidige IT-struktur for skolen, når vi overgår til Fronter, samt diskutere 

hvilke overvejelser man bør gøre sig inden en endelig struktur besluttes og effektueres.   

Empiri 
Som empiri vil jeg benytte mig af følgende materiale: 

- Målsætning for Nykøbing Katedralskole (bilag 1) 
- Spørgeskemaundersøgelse til elever om brugen af IT (bilag 2) 
- Spørgeskemaundersøgelse til lærerne om brugen af IT (bilag 3) 
- Spørgeskema/interview med ledelsen (bilag 4) 
- Div. love og bekendtgørelser. 

                                                                                                     

Begrebsafklaring: 
Jeg finder det formålstjenligt indledningsvis at præcisere kultur- og organisationsbegrebet 

samt ”Den Lærende Organisation”, for at det bliver muligt senere at få afklaret, hvilke 

kulturer der florerer på NK, og hvilken slags organisation NK tilhører, samt hvordan IT-

strukturen kan bidrage til, at NK bliver en lærende organisation.  

Organisationsbegrebet 
En organisation er ”et system af gensidigt afhængige aktiviteter, der sammenkæder vekslende 

koalitioner af deltagere. Organisationen er en del af et større system og er afhængig af 

omgivelserne, som ligeledes har en konstituerende virkning på organisationen”2. Denne 

 
2 Scott , Richard W.(1998) s. 28 



vægtning på omverdensfaktorernes betydning kan jeg fuldt ud tilslutte mig, hvorfor jeg også 

har valgt Mitzbergs model til at beskrive NK som organisationsform.  

 

Mintzberg operere med 6 organisationsformer3:  

1) den simple struktur 
2) maskinbureaukratiet 
3) fagbureaukratiet 
4) den divisionaliserede form 
5) adhockratiet 
6) idé-organisationen.  
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Figur 1 

Hver af de 6 former har sin egen måde at fordele og koordinere arbejdet på. Skoleverdenen 

tilhører fagbureaukratiet, hvis opbygning er illustreret i figur 1. Her er  koordinerings-

mekanismen ”Standardisering af faglig kunnen (færdigheder, viden) hvor den nødvendige 

uddannelse/oplæring for at udføre arbejdet er specificeret”4, det er endvidere præget af 

horisontal specialisering og decentralisering. Det er en organisationsstruktur med enkelte 

ledere, få mellemledere og rigtig mange medarbejdere. 

I fagbureaukratiet er der en helt klar adskillelse mellem de enkelte arbejdsområder defineret 

ved fag.  Det er kendetegnet ved at koordinere vha. standardisering af fagkyndighed, f.eks. 

prøver og eksaminer og har sin helt egen selvforståelse (lærernes metodefrihed og jobmæssige 

autonomi). Beck fremhæver, at denne autonomis udfoldelse kan forklares ved Weicks 

beskrivelse af organisationers interne koblingsmekanismer, hvor der for skoler normalt er løse 
 

3 Sørensen, Niels Bo, s. 13 
4 Sørensen, Niels Bo, s.15 

  

                       
            Medarbejdere (Lærere) 

Ledelse 

Mellem-
ledere Adm- 

personale 
Teknisk- 
personale 

 



koblinger5 imellem f.eks. fagbeskrivelser og undervisning.6  Det betyder samtidig, at det er et 

forudsigeligt og stabilt system, der ændrer sig langsomt.  Ja, som Tiller7 anfører, har Cubans 

analyse af undervisningen fra 1890-1980 vist, at hverken arbejdsformernes struktur, lærernes 

undervisning eller kontrollen af eleverne forandres nævneværdigt i perioden.  Dette må give 

problemer i det hyperkomplekse samfund, hvor der er krav om hurtig omstilling, besparelser 

og individuelle ydelser, der i højere grad tager udgangspunkt i det enkelte individ. Specielt 

den nye teknologi og tanken om Det virtuelle Gymnasium er svært at få passet ind i en sådan 

struktur. Samtidig er skolen en organisation, der afviger fra andre organisationer, ved at den 

opfattes meget forskelligt, afhængig af fra hvilken aktørposition man betragter 

skoleorganiseringen. Det ser alligevel ud som om, at gymnasieskolen er på vej mod den 

divisionaliserede form, hvor der sker en decentralisering af organisationen under en central 

ledelse.  F.eks. ser vi en ændring fra rammestyring til målstyring, men det store skridt med en 

total divisionalisering vertikalt ved brug af inspektorerne og horisontalt med uddelegering af 

kompetence til diverse udvalg har i hvert fald på NK lange udsigter.  

Kultur 
Kultur er et flydende begreb, der opleves subjektivt og derved kan være vanskeligt at 

definere, og mange har forsøgt sig. Edgar H. Schein, der bliver betragtet som ophavsmanden 

til organisationskulturbegrebet, mener, at begrebet bør reserveres for: ”grundlæggende 

antagelser og overbevisninger, som er fælles for 

medlemmer af en organisation, som arbejder 

ubevidst, og som på en grundlæggende, indforstået 

måde definerer en organisations syn på sig selv og 

sine omgivelser.”8 Som Tiller skriver, erstatter 

kulturbegrebet ”ord som klima, ånd, norm, holdning 

osv.” 9 Kultur er noget, der er fælles for 

organisationens gruppe, noget der får den til at hænge 

sammen. Det er baseret på organisationens historie og 

Artefak-
ter: 

Værdier 

Grundlæggende antagelser 
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5 dvs. der er en reaktion mellem systemerne uden gensidig interaktion. 

Figur 2 

6 Beck, Steen (2002,a) s.102 
7 Tiller og Egerbladh s. 49 
8 Schein, Edgar H. (1986) s. 14 
9 Tiller, Tom & Egerbladh (1999) s. 99 
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erfaring. Mange organisationer har både en overordnet kultur og en eller flere subkulturer.  

Subkulturerne adskiller sig fra hverandre og fra den overordnede kultur. De opstår ofte pga. 

praksisfællesskaber, som faktisk kan generere kulturer på tværs af organisationsgrænser. 

Kulturen i en organisation kan ifølge Schein opdeles i tre niveauer (se fig. 2).  

1)Artefakterne der udgør alle de ”konkrete aktiviteter, roller, bygninger, udstyr o. lign, som 

findes i organisationen” 10 Det er alt sammen noget, der kan observeres.  

2)Værdierne eller de kulturelle antagelser, de ”Kan være mere eller mindre bevidst 

formulerede, spændende fra u-skrevne regler  til formålsparagraffer og strategiplaner.”11  

3)Grundlæggende antagelser, dvs. de ting som medlemmerne af organisationen anser for 

”sande”, de ”Omhandler organisationens mission og omverdensforhold, dens virkeligheds- og 

menneskesyn, samt rum og tidsdimensioner.”12                                                                                               

Den lærende Organisation 
At en organisation er lærende, mener jeg bedst kan udtrykkes med følgende udsagn: ”En 

lærende organisation er en organisation, der har gjort det til væsentligste kulturtræk at lære 

af erfaring.”13 Dvs. man udnytter både gode og dårlige erfaringer til at lære af og komme 

videre udfra. Evt. sætter man forandringsprocesser i gang, hvis der er behov for det. Med den 

nedgang i ansøgertallet vi har set i år, samt de interne problemer skolen har haft i det 

forgangne skoleår, ville det nok være gavnligt, hvis vi følger Sengers råd og glemmer vores 

”gamle forestillinger om ledelse.” For ”Den mest succesfulde virksomhed” fremover ”vil 

blive noget, man kunne kalde en lærende organisation”... ”Evnen til at lære hurtigere end 

konkurrenterne” og det ”kan gå hen og blive det eneste vedvarende konkurrencemæssige 

fortrin.”14 NK kunne forhåbentlig udvikle sig til en ”lærende organisation”, hvor man hele 

tiden forbedrer den måde organisationen fungerer på.  De vigtigste kendetegn for en lærende 

organisation er bl.a. beskrevet af Lotte Møller Sørensen15. Sammenfattende kan det siges, at 

alle beslutninger og handlinger i organisationen skal tager udgangspunkt i de fælles mål og 

visioner og samtidig er det vigtigt, at alle medarbejdere på alle niveauer er involverede i 

beslutninger, der vedtages efter behandling i udvalg, på høringer, seminarer o. lign., hvilket er 

 
10 Gleerup, Jørgen & Finn Wiedemann (1999) s. 145 
11 Gleerup, Jørgen & Finn Wiedemann (1999) s. 145 
12 Gleerup, Jørgen & Finn Wiedemann (1999) s. 145  
13 Hauen, Finn van (1998) s. 40 
14 Senge, Peter M. (1999) s. 13 
15 Sørensen, Lotte Møller (2002), s. 9 



vigtige at holde sig for øje, når en ny IT struktur skal opbygges. Først vil jeg lige gennemgå, 

hvorledes læring i organisationen kan finde sted.  

Organisatorisk læring kræver, at det enkelte individ i organisationen lærer16, og at læringen er 

en del af organisationens hverdag.  Læring i organisationen forklares bedst ved Kolbs 

læringsspiral (se fig. 3), blot har jeg medtaget endnu en 

dimension ”beslutte og prioritere”, da denne størrelse er meget 

vigtig, når der skal vurderes hvilken effekt tidligere tiders 

arbejde har haft og udfra dette beslutter fremtidige rammer og 

rutiner, ja muligvis udfordres de grundlæggende antagelser i 

organisationen, og der tænkes nyt. Som beskrevet af Dag 

Ingvar Jacobsen mener Nonaka, det er vigtigt, at 

organisationen ”artikulerer den tavse viden og indsigt, som 

alle medlemmerne i organisationen har erhvervet sig gennem 

egne erfaringer” 17. Hvordan det sker forklares bedst ved at kigge på Nonaka’s videnskvadrat 

(se fig. 4).    

Handle 

Priorite-
re/Be-
slutte Erfare 

Ud-
tænke Reflek

-tere 

Figur 3 

 

Nonaka’s videnskvadrat 18

Den tavse viden er, f.eks. den viden 

organisationen ikke kender til, og som ikke 

umiddelbart udtrykkes. Den kan bl.a. 

overføres fra mester til lærling. Dvs. her er 

tale om de uformulerede kompetencer og 

viden den enkelte bestrider.  Fra 

skoleverdenen kan det være vores egen læring 

og egne erfaringer fra skoletiden, hvad vi har 

oplevet i pædagogikumsituationen eller som 

undervisere. Denne tavse viden eksternaliseres 

ved eksempelvis regler og rutiner (”sådan 

plejer vi at gøre”), hvorefter den enkelte 

                                                 

Figur 4 Figur 4 

16 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) s. 334 
17 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) s. 343 

 10
18 Juul-Olesen, Karsten s. 16/32 
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kombinerer sin egen viden med andres via samarbejde, erfaringsudveksling og vidensdeling, 

siden kan der skabes ny viden, nye ideer og nye metoder. Denne eksplicitte viden omdannes 

igen ved internalisering til tavs viden, og hele dette kredsløb kan så gentages igen og igen. 

Hvis den eksplicitte viden ikke finder anvendelse i organisationen, omtales den så ofte som 

”indkapslet viden”, og den forbliver så tavs viden. Hovedproblemet for læring og 

kundskabsudviklingen i organisationen er ifølge Schein manglende erkendelse af de 

forskellige kulturers evne til at forstå hinanden, men det er også et spørgsmål om at få den 

tavse viden og den eksplicitte viden til at spille sammen.  Hvilket i stor udstrækning også er 

kulturafhængigt.  Dag Ingvar Jacobsen mener, ”at modellen for læring i organisationer 

placerer intern kommunikation helt centralt i læreprocesserne.”19 Her kommer IT til at spille 

den helt centrale rolle, da det ”gør det muligt at tilvejebringe og tilgodese det massive behov 

for fri og relevant data- og informationsflow”20, der er forudsætningen, for at det lykkes med 

Den Lærende Organisation. Dette ser jeg som endnu et godt incitament til at udarbejde en IT-

struktur for NK.                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) s. 333 
20 Den lærende organisation (1997) s. 20 
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Teori og metodevalg 

Empiri 
Som empirisk felt har jeg valgt NK, og som empiri vil jeg benytte mig dels af ministeriets 

love og bekendtgørelser, men primært af materiale udarbejdet i tilknytning til NK.  Jeg vil 

tage udgangspunkt i udvalgte arbejdspapirer fra skolen, skolens målsætning og diverse love. 

Desuden vil jeg udarbejde spørgeskemaer til relevante grupper på skolen. Og endelig vil jeg i 

begrænset omfang indkalde personer til fokusgruppeinterview.  

Skolens IT-struktur involverer alle grupper på skolen, elever, lærere og administration 

(Rektor). Som følge heraf vil det være på sin plads at undersøge, hvad hver enkelt gruppe har 

af forventninger til systemet, og hvordan de enkelte grupper mener, de kunne få mest muligt 

ud af det.  Jeg har valgt at lave et spørgeskema til elever i én sproglig, én matematisk og én 

HF-klasse, da jeg mener, at det er vigtigt, at forskellige elevgrupper med uensartede behov får 

mulighed for at udtale sig om et system, de selv skal være brugere af.  Ja, jeg vil gå så langt at 

påstå, at eleverne er hovedpersonerne i dette spil, da det jo er undervisningen, der er skolens 

kerneydelse, og her er eleverne jo i centrum. Som lærer på institutionen har jeg en 

fornemmelse af hvilke behov, der er fra lærerside. Flere debatter i kollegiet har bl.a. vist, 

hvilke IT-behov der er, hvis IT skal fungere for underviserne. Det sidste år har jeg desuden, 

på tæt hold, fulgt IKT-udvalgets arbejde, og jeg har i samarbejde med en gruppe lærere 

diskuteret det fremtidige ”Fronter-system”.  Trods dette vil jeg uddele spørgeskemaer til alle 

lærere og desuden tilfældigt udvælge 3-4 til fokusgruppeinterview. Da det jo stadig er 

lærerne, der har ansvaret for undervisningen og dermed for, hvad der sker i den enkelte time, 

er det også vigtigt at høre så mange bud som muligt på, hvilke muligheder de gerne vil have i 

systemet.  Det er vigtigt at få ledelsens bud på, hvilke forventninger den har til systemet, 

lærerne og eleverne. For som Peter Senge21 anfører, spiller ledelsens forventninger en stor 

rolle i de underordnedes præstationer. Ledelsens holdning kan meget vel blive en 

selvopfyldende profeti. Jeg vil derfor også give den et spørgeskema.  

Jeg vil opbygge spørgeskemaerne22 til både elever, lærere og ledelsen omkring de 4 variable 

elementer i Leavitts model. Jeg vil benytte mig af både kvantitativ og kvalitativ metode. 

Kvantitativ da ca. 1/3 af 1. årgang vil indgå i undersøgelsen, og alle lærere vil blive spurgt. 

 
21 Senge, Peter (1999) s. 77 
22 Ideer til spørgsmål er hentet fra ”Undervisningsministeriet (2000 b)” s. 115-118 
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Kvalitativ da jeg benytter fokusgruppeinterview. Jeg har valgt første årgang, da det er de 

elever, der skal arbejde med systemet de næste to år.  De er endnu ikke så vant til det gamle, 

end at de forhåbentlig kan tænke i nye baner, samtidig kender de alle til IT´s muligheder. Det 

er ikke min opfattelse, at jeg ville få mange flere synspunkter med ved at spørge endnu flere 

elever.   

Spørgeskemaerne til elever og lærere er bygget op omkring mange lukkede spørgsmål med 

bestemte svarmuligheder, og for eleverne ganske få åbne spørgsmål hvor de i frie vendinger 

kan udtale sig om deres forventninger. Lærerne får en del åbne spørgsmål, da jeg er meget 

interesseret i at kende deres holdning til det nye system. De mange lukkede spørgsmål gør det 

muligt at lave en kvantitativ måling på, hvor stor en del af eleverne der f.eks. ønsker 

elektronisk lektiehjælp, til gengæld er jeg opmærksom på, at der ikke kommer så nuancerede 

svar frem, men da det er et system, ca. 800 personer gerne skulle benytte hver dag, må det 

være de manges ønsker og hermed den overordnede struktur, der må opprioriteres.   

Spørgsmålene til ledelsens vil være fortrinsvis åbne spørgsmål. Idet der ikke her skal være en 

kvantitativ vurdering, men en afklaring af dens krav og forventninger til hvad systemet kan, 

og hvordan det bør benyttes. Jeg vil efter bearbejdning af spørgeskemaerne forklare de 

tendenser, de viser, udfra den sammenhæng de 4 variable funktionerer i.  

Fokusgrupperne får åbne spørgsmål, hvorved jeg håber at min egen forforståelse ikke vil 

påvirke resultaterne, jeg vil forsøge at lave ”interview, der har til formål at indhente 

beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener”23, således som Steinar Kvale beskriver det.      

Beskrivelse af det empiriske felt.  
Som model til at beskrive det empiriske felt og den kontekst det befinder sig i, har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i Harold J. Leavitts model fra 196224 (fig. 5).  Denne model kan anvendes 

til at beskrive ændringer i organisationen eller til at diagnosticere problemer i organisationen. 

I al sin enkelthed går forskriften ud på at definere 4 variable, hvorefter modellen kan bruges 

”til en beskrivende analyse af organisationen, hvor vægten lægges på sammenhængene 

mellem variablene.”25  Forandres en af variablene, medfører det normalt, at de andre 

 
23 Kvale, Steinar (2001) s. 11 
24 Ry Nielsen, J.C & Ry, Morten (2002) s. 5 
25 Ry Nielsen, J.C & Ry, Morten (2002) s. 7 



modarbejder denne ændring eller kompenserer for forandringen.  Dette kan forklare, hvorfor 

indførelsen af IT vil ændre vores undervisningspraksis. 

Opgaver 
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Figur 5 

Ry har siden hen yderligere udbygget modellen med de fysiske rammer, organisa-

tionskulturen, belønningssystemer og vision/værdier/mål.  Sidst men ikke mindst er historien 

medtaget som en vigtig faktor.  

26  
Figur 6 

Dvs. at alle faktorer i modellen kan have ændret sig over tid. Da NK er en skole med en lang 

historie og mange traditioner, har netop denne dimension været en vigtig faktor for mit valg af 

metamodel.  Hvorfor jeg vil benytte mig af ”Leavitt-Ry-modellen” (se fig. 6). 

Modellen viser hele den omverden skolen agerer i. Alle de variable, der er beskrevet i 

modellen, påvirker hinanden gensidigt. Ændrer man i en af variablene, skal man være 

opmærksom på den virkning, det kan have i de andre, derfor pilene i modellen.  Med 

udgangspunkt i vores konkrete situation, hvor IT-strukturen skal ændres, er det vigtigt at se på 

hvilken betydning, en sådan ændring vil have for de andre variable, men også hvordan den 
                                                 
26 Ry Nielsen, J.C & Ry, Morten (2002) s. 21 

Teknologi 

Aktører 

Struktur



enkelte variabel påvirker udarbejdelsen af IT-strukturen. Det er nu på sin plads at definere, 

hvad der ligger i de forskellige variable. I midten kan man, når man ser det udfra et 

gymnasiesynspunkt, afhængig af hvad man vil analysere, have den enkelte lærer, ledelsen 

eller skolen som helhed.  Jeg vælger den brede løsning med skolen som centrum.  Det ses, at 

skolen står i et krydspres mellem struktur, opgaver, teknologi og aktører.   

enkelte variabel påvirker udarbejdelsen af IT-strukturen. Det er nu på sin plads at definere, 

hvad der ligger i de forskellige variable. I midten kan man, når man ser det udfra et 

gymnasiesynspunkt, afhængig af hvad man vil analysere, have den enkelte lærer, ledelsen 

eller skolen som helhed.  Jeg vælger den brede løsning med skolen som centrum.  Det ses, at 

skolen står i et krydspres mellem struktur, opgaver, teknologi og aktører.   

  

 

 

Egoistiske 
behov

Behov or 
selvrealisering sering 

 f

Sociale behov 

Behov for tryghed og sikkerhed 

Fysiologiske behov 

Aktørerne:Aktørerne: Her er det eleverne, lærere og TAP’er der er de forskellige aktørgrupper, da de er 

tæt knyttet til kerneinteressen, undervisningen. 

Aktørernes synspunkter er ofte tæt knyttet til deres 

behov.  Hvis man tager udgangspunkt i Maslows 

behovspyramide, kan vi forklare de meget forskellige 

reaktionsmønstre, der ofte ses i en elevgruppe eller i et 

lærerkollegium, for ikke alle aktører er på samme 

niveau i pyramiden. Som Beck skriver om eleverne ”Vi 

har nogle, som klarer sig af Pommern til, men som 

alligevel gerne vil gå her, fordi her er så rart.”  

Dette ser jeg som et udtryk for, at enkelte elever går på 

g iet blot for at få opfyldt deres behov for ”tryghed og sikkerhed”.  Ligeledes vil vi 

k

s
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Figur 7 
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unne finde andre, der er dér for at få tilgodeset deres ”sociale behov”, ”behov for 

elvrealisering” eller andre behov.  

truktur: Herved forstår Leavitt kommunikationssystem, autoritetssystem og arbejdsdeling. 

nternt på et gymnasium er det bl.a. kommunikationssystemet og udvalgsstrukturen, der er 

igtige komponenter, eksternt er det gymnasiebekendtgørelser, gymnasiereformer, Det 

irtuelle Gymnasium, m.m. 

eknologi: Herindunder kommer administrative procedurer, arbejdsprocesser og skolens 

aciliteter: Lokaler, maskiner, AV-udstyr, m.m., men også de kompetencer, man bestrider på 

kolen hører ind under her.  Informationsteknologien er således en delmængde af den samlede 

eknologi. Informationsteknologien har tre vigtige funktioner: 

                                                
7 Beck, Steen (2002,b) s. 76 
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 - at bearbejde 

 - at lagre informationer samt 

 - at kommunikere informationer  

For at få den optimale udnyttelse af informationsteknologien er det derfor bl.a. vigtigt at få et 

kommunikationssystem, der gavner hele organisationen. Dette viser relevansen af min 

problemformulering.   

 

Opgaver: Primæropgaven er undervisningen, eller målet for undervisningen. I tilknytning til 

dette er der bundet en hel del andre opgaver f.eks. administration, ledelse, formidling.  

 

Organisationskultur:  

Her vil jeg tage udgangspunkt i Tillers, definition idet han skriver at: ”Organisationskultur 

kan defineres som et mønster bestående af grundlæggende forhold, der udvikler sig i en 

gruppe, efterhånden som gruppen lærer at klare problemerne i forbindelse med ekstern og 

intern tilpasning.”28 Det betyder, at det er alle de normer, holdninger, værdier, spilleregler, 

myter m.m., som eksisterer i organisationen, og som giver den dens særpræg og identitet og 

adskiller den fra andre organisationer. ”Hvis man skal have mulighed for at overføre dette 

mønster til nye organisationsmedlemmer som en vejviser, så de kan forstå, tænke og indhente 

erfaringer i forhold til interne og eksterne hændelser, bør mønsteret være så stabilt som 

muligt.”29  

 

Belønningssystemer: Et sådant incentivsystem, hvis formål er at skabe højere ydelse, kan 

virke på mange måder. For lærerne er det f.eks. anciennitet, uddannelse, forfremmelse, div. 

tillidsposter, tildeling af kurser, time-fagfordeling, kontorindretning m.m. Der kan være tale 

om både reelle belønninger i form af håndgribelige goder som f.eks. højere løn eller 

symbolske belønninger som ros og anerkendelse. Det er op til ledelsen at vurdere, om det er 

det enkelte individ, grupper eller hele systemet, der skal belønnes. For eleverne gælder det, at 

karaktererne kan være et incitament til at yde en større indsats.  For begge grupper gælder 

alligevel at hvis der skal ydes en større indsats så skal: 

                                                 
28 Tiller, Tom & Egerbladh, Thor (1999) s. 92 
29 Tiller, Tom & Egerbladh, Thor (1999) s. 92 
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-” det, man bliver stillet i udsigt – være noget, man har et stærkt ønske om at 

opnå”..  

-”personen være af den opfattelse, at der er en sammenhæng mellem den 

indsats, man yder, og ens muligheder for at nå det resultat, der udløser 

belønningen”… 

-”personen være af den overbevisning, at opnåelse af det særlige resultat rent 

faktisk udløser den ønskede belønning.”30

 

Fysiske rammer: Jeg vil her benytte Mary Jo Hatch definition på den fysiske struktur, sådan 

som Ry Nielsen refererer den: ”Den fysiske struktur består af tre komponenter - geografi, lay-

out og design” 31 Geografien, det sted man har valgt at lægge skolen, er jo forhåndsvalgt, men 

har ikke desto mindre betydning for søgemønster, rekruttering af elever og lærere, 

uddannelsestraditioner, nærhed til andre gymnasier og ungdomsuddannelser m.m..  Layout 

referer til hvordan bygningerne er indrettede. Hvor er kontorerne i forhold til resten m.m. Det 

har betydning for, hvilke samspil der kan ske, og i hvor høj grad der er tale om kontrol, eller 

der bliver lagt op til interaktion. Den sidste faktor design har stor betydning for det psykiske 

arbejdsmiljø. 

 

Visioner/værdier/mål. Visionerne er organisationens forestilling om, hvor den vil hen, og 

hvordan den vil være. Værdierne er ting/begreber/handlinger/normer, som er defineret vigtige 

for organisationen. Mål er en beskrivelse af den tilstand, man gerne ser organisationen i. For 

at opnå dette udarbejdes der normalt en strategi, hvori man redegør for, hvordan målene nås. 

 

Omverdenen: I gennem tiden har omverdenen fået større og større indflydelse på det, der sker 

i organisationerne. Den enkelte organisation bliver nødt til at reagere på de modulationer, der 

sker i omverdenen, hvis den vil hamle op med andre og dermed overleve. Det er derfor vigtigt 

at holde øje med, hvilke signaler omverdenen sender. 

 

Historie: Alle de faktorer der indgår i modellen kan have ændret sig over tid. De erfaringer 

organisationen har opnået via de hændelser, den har været udsat for, har stor betydning for, 

                                                 
30 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), s. 247-248 
31 Ry Nielsen, J.C. & Morten Ry (2002) s. 21-21 
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hvordan organisationen har udviklet sig.  Det er altså vigtigt med en historisk grundforståelse 

for organisationen.  

Analyse af empirien 
Til at undersøge hvordan sprogliggørelsen af IT-integrationen har betydning for den sociale 

praksis på NK, har jeg valgt at benytte mig af diskursanalysen.  Jeg vil undersøge, hvorledes 

det i forskelligt materiale er blevet italesat, hvordan og hvorfor IT bør tænkes ind i 

gymnasiet/HF i almindelighed og i særdeleshed organisationen NK.  

Diskursanalysen er en kombination af en sproganalyse og af verden udenom.  Som Marianne 

Jørgensen skriver, er diskurs ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af 

verden) på.”32 Diskursanalysen hviler på et socialkonstruktionistisk grundlag, der som 

ideologi er opstået inden for de sidste 20 år. Den går i korte træk ud på, at når vi udtaler os om 

omverdenen, konstruerer vi, i vekselvirkning med omgivelserne, opfattelser og forklaringer 

af, hvorfor vi er, som vi er, og hvorfor vi agerer, som vi gør.33

Feltet for diskursanalysen er, som Åkerstøm referer Foucault for: ”samlingen af alle faktiske 

udsagn (talte eller skrevne) i deres historiske adspredthed og deres specifikke 

øjebliksværdi”34.  Dvs. det er ikke specielle steder, man skal lede efter det relevante, det der er 

udtalt som en sandhed, og det der i dag er relevant, bliver ved med at være det, selv om 

historien udvikler sig. Det betyder, at ”Det handler om at konstruere arkivet, som det der i 

sidste ende regulerer, hvad der bliver sagt og ikke sagt i et givent samfund”35, således at 

diskursive formationer og transformationer kan afdækkes.  Det, jeg er interesseret i, er 

”hvordan folks repræsentationer af deres praksis, holdninger og identiteter konstrueres 

diskursivt i interviewsituationen”36

Efter en sådan analyse vil jeg have en bedre indsigt i holdninger og ønsker om IT’s rolle i 

organisationen, og dermed mener jeg, at jeg med større vægt vil kunne give et bud på IT-

strukturen.  

 

 
32 Jørgensen (1999) s. 9 
33 Jørgensen (1999) s. 13-14 
34 Andersen, Niels Åkerstrøm (1999) s. 47 
35 Andersen, Niels Åkerstrøm (1999) s. 47 
36 Jørgensen (1999) s. 158 
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Nykøbing Katedralskole som organisation 
Til denne ”organisationsanalyse” vil jeg som tidligere omtalt bruge Leavitt - Ry-modellen.  

Jeg vil ikke lægge lige meget vægt på alle faktorer, da ”Ikke alle dele af en kultur er relevant 

for et givent problem”37, men jeg vil bruge modellen som inspirerende rettesnor, således at 

jeg ikke overser vigtige elementer. 

Struktur 
De interne strukturer er vigtige for organisationens funktioner. Herunder hører IT-strukturen, 

hvis ændring der jo er hele kernen i min opgave, den nye struktur skal træde i kraft august 

2003, pga. indførelse af det nye system Fronter. På dette tidspunkt vil det være vores primære 

informationskilde og kommunikationssystem. Men også andre strukturer står foran 

forandringer. Skolens generelle organisationsstruktur, der er vist på bilag 5, blev indført i 

1995. 

 Allerede i 1997 blev den evalueret af Kristin Myhre-Nielsen fra IMTEC, Danmark. Ved 

denne evaluering kom det frem, at udvalgene blev oplevet som lukkede kredse, og mange var 

”usikre på, hvad udvalgenes kommissorium og formelle beslutningskompetence 

egentlig”38var. Nogenlunde samme konklusion er kommet frem i en ny undersøgelse lavet i 

2002-2003. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der inden 24. oktober 2003 skal komme med 

forslag til en ændret struktur for udvalgs- og rådsarbejde, samt kommissorium hertil.39

Ligeledes skal information og kommunikationspolitikken ændres40. Der lå faktiske et nyt 

forslag d. 18.6.2003.41 Ligesom der denne dato var ”en klar beskrivelse af fordelingen af 

kompetencer og arbejdsopgaver for inspektorerne”.42Således står så at sige alle indre 

strukturer for at skulle ændres, men også de ydre strukturer skal inden for en kort årrække 

forandres.  I 2005 bliver der indført en ny gymnasie- HF-reform, hvis indhold lige er faldet på 

plads. Med fremkomsten af forslaget om Det Virtuelle Gymnasium i 2002 og den 

efterfølgende debat der har været, er det sikkert, at der vil ske ændringer i både 

undervisningsformerne og eksamensformerne. Efterfølgende bliver der selvfølgelig også 

 
37 Schein, Edgar H. (1994) s. 142 
38 Myhre-Nielsen, Kristin, (1997) s. 4 
39 Nykøbing Katedralskole (2003, b) s. 2-3 
40 Nykøbing Katedralskole (2003, b) s. 3 
41 Nykøbing Katedralskole (2003, a) 
42 Nykøbing Katedralskole (2003, b) s. 2 
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udarbejdet nye bekendtgørelser til fagene.  Det er vigtigt at være opmærksom på de andre 

strukturer, når IT- strukturen skal ændres.   

Aktører 
NK er en institution med lige under 700 elever fordelt med ca. ¾ gymnasieelever og ¼ HF-

elever, ca. 60 % af alle elever er piger. Til at undervise og servicere disse unge mennesker er 

der ansat i alt knap 100 personer. Heraf er 1 rektor, 5 inspektorer, ca. 70 lærere, 4 

sekretærer/kontorpersonale, 6 kantinepersonale, 5 pedeller, 1 bibliotekar og 5 

rengøringsassistenter. Da det er alle disse grupper, der på hver deres måde skal bruge IT-

systemet, er de selvfølgelig nogle meget vigtige brikker i hele strukturdebatten.      

Teknologi 
Her har jeg valgt kun at medtage den teknologi, der har direkte tilknytning til IT. Lokaler har 

jeg valgt at behandle under ”Fysiske rammer”. I dette afsnit vil jeg redegøre for IT-udstyr 

inkl. softwear og alle IT-relevante kurser og IT-kompetencer. Desværre er skolen ikke i 

besiddelse af en opdateret liste af, hvad der forefindes af maskinel på skolen.  Med lidt hjælp 

fra en datavejleder har jeg alligevel forsøgt at komme med et bud.  Jeg vil koncentrere mig 

om den del af maskinparken, der har med undervisningen at gøre, dvs. pedelmaskiner til 

styring af varmesystem, lys m.m. er udeladt.  For overskuelighedens skyld har jeg opstille det 

i tabel form (se bilag 6).  

Hele skolen er overgået fra at benytte WP til Word pr. 1.8.2002.  Derfor er det Word, Excel, 

PowerPoint og div. fagprogrammer (ordbøger, vejledningsprogrammer m.m.), der ligger på en 

af skolens tre servere og er tilgængelig på alle skolens maskiner. Enkelte maskiner, der er sat 

op med scanner, har selvfølgelig de dertil hørende scanningsprogrammer.   Hele skolen er 

kablet, således at Internettet kan benyttes overalt.  Ligesom de 20 bærbare maskiner, der alle 

er trådløse, kan benyttes over hele skolen. Alle i administrationen har deres egen computer. 

De 5 studievejledere har en gammel bærbar til brug for information ud af huset og deles ellers 

om 2 stationære pc’er. Og som det fremgår af bilaget, har skolens ca. 70 lærere 10 maskiner 

til rådighed til forberedelse. Det kan i perioder gøre det vanskeligt at benytte IT.  Der er 

desværre ingen aftaler om hjemme PC’er i amtet. Selvom det forlyder, at man i løbet af de 
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næste skoleår vil finansiere internetopkobling for alle ansatte i Amtet43, så er det ens eget 

problem at anskaffe computeren. En stor del af lærerkollegiet44 har dog egen computer.  

Skolens administration benytter sig af GAS-systemet, der er et administrationssystem, som er 

udviklet specielt til gymnasiet, og Iterna der bl.a. kan bruges til skemaadministrationen.  

Fronter lover, at ”informationer og datastrukturer vedrørende elever, hold, lærere og lokaler 

samt adgangskoder, som findes i GAS 5 og/eller iterna PLANLÆGNING replikeres til 

>>fronter”45. Dette har været et af de væsentligste argumenter fra administrationens side for 

at skifte vores ellers velfungerende FirstClass-system ud.                                                                              

I kalenderåret 2000 erhvervede 33 af skolens lærere et internt IKT-kørekort. Alle skolens 

lærere har i det sidste skoleår fået tilbudt diverse korte IT- kurser, der er afviklet lokalt.  Det 

var kurser af ca. 1-2 timers varighed indenfor tekstbehandling, brugen af Internet, Intranet, 

regneark, scanning, billedbehandling m.v. En stor del af lærerkollegiet har taget imod dette 

tilbud, der har været tilrettelagt således, at samme modul kørte 5 gange rullende over 

ugedagene i løbet af et semester. Man kunne altså tilmelde sig, når man havde behov for 

netop denne kvalifikation. Ca. 10 lærere var i skoleåret 2002-2003 på kursus i Gymnasie-IT, 

og et tilsvarende antal skal i dette skoleår på kursus.  Den lokale amtscentral har tidligere 

udbudt nogle analoge kurser, som ca. 12 har gennemført. Skolen har 3 datavejledere, alle med 

naturvidenskabelig baggrund.  De er primært ansatte til at varetage den tekniske side, men en 

af dem virker også som pædagogisk vejleder. Jeg vil konkludere, at vi på IT-

uddannelsesområdet er kommet relativt langt, vi har ingen rigtige novicer på området. Alle 

kobler sig med jævne mellemrum op på vores Intranet og læser deres post.  Dette betyder, at 

man roligt kan benytte IT som kommunikationsmiddel.  Beskeder dér vil blive læst af 

hovedparten af personalet.  

Opgaver 
Organisationens opgaver er beskrevet i bekendtgørelser/undervisningsvejledninger m.m. samt 

i skolens målsætning. Jeg har valgt kun at tage de mere overordnede rammer for skolens 

opgaver for at afgrænse området. I henhold til bekendtgørelsen er målet at:   

 
43 43 Udtalelse fra U&K forvaltningens medarbejder, Niels Henriksen på pr-møde på NK d. 19.6.2003 
44 En undersøgelse fra 2001 (Hansbøl,Mikala, 2002, s 36 (bilag)) viser at 96% af de lærere der udfyldte 
spørgeskemaet havde computer hjemme, 89 % med netadgang, denne undersøgelse passer meget fint med hvad 
jeg selv har fundet i maj 2003, her havde 97 % egen computer med netadgang. Da jeg havde en lidt mindre 
svarprocent er der større usikkerhed på tallene.    
45 Iterna (2003)  
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§ 1. Undervisningen i gymnasiet skal udgøre en helhed og skal sikre, at eleverne får både almendannelse og 
generel studiekompetence med henblik på at gennemføre videregående uddannelse. Som et led i dette skal både 
skolen som helhed, de enkelte fag og undervisningen  

1) fremme elevernes lyst og evne til at deltage i den demokratiske debat og engagere sig i forhold af 
betydning for demokratiet,  

2) fremme elevernes forståelse af ligheder og forskelle mellem deres egen forestillingsverden og den 
verden, de møder i undervisningen,  

3) fremme elevernes ansvarlighed, selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne, samtidig med at 
elevernes beredskab til at håndtere forandringer styrkes og  

4) inddrage aspekter, der styrker elevernes internationale forståelse og bidrager til at øge elevernes 
miljøbevidsthed. 46 

For NK er målsætningen at:  
1) styrke mulighederne for at afprøve nye undervisningsmetoder, der tager hensyn til 

elevernes/kursisternes forskellige forudsætninger og bevarer det høje faglige niveau. 
2)  styrke medindflydelse på undervisningens indhold og undervisningsmetoderne med det formål at 

skabe erkendelse af, at den gode undervisning er et fælles projekt mellem lærere og elever/kursister. 
3) udvikle det tværfaglige samarbejde med henblik på at styrke den faglige og pædagogiske udvikling. 
4) styrke anvendelsen af IT i alle skolesammenhænge.47 

Vi må forvente, at en gymnasieelev kan mestre ”den fjerde kulturteknik” eller i det mindste 

lærer den undervejs i gymnasieforløbet, specielt da det må regnes for en generel 

studiekompetence. Deltagelse i den demokratiske debat vil være muligt, hvis der i et 

skolesystem er åbenhed omkring udvalgsarbejde o.lign, og at der er mulighed for at kunne 

tilkendegive sin mening.  Et godt konferencesystem vil kunne skabe potentiale for en sådan 

demokratisk debat. Elevernes personlige kompetencer vil også kunne styrkes ved 

inddragelsen af IT i forbindelse med undervisningen, ligesom deres internationale forståelse 

kan styrkes via Internettet, og brugen af IT vil givetvis ændre undervisningsmetoderne i hvert 

fald på sigt.   Et af fokuspunkterne for det næste skoleår er ”projektarbejde og tværfaglig 

undervisning – herunder forsøg med den større skriftlige opgave i 3.g.”48 Jeg har i en tidligere 

opgave konkluderet, ”at vi i de næste år vil se projektarbejder på Nykøbing Katedralskole, 

der primært kan forstås udfra”49 den konstruktivistiske læringsteori.   

Kultur 
Ifølge Tiller og Egerbladh kan det være svært på kort tid at lære en kultur at kende.  Da jeg 

selv har været på skolen i snart 22 år, vil jeg mene, at der skulle være grobund for en vis 

forståelse og indsigt i at undersøge skolens kultur. Selvfølgelig er der også den fare, at jeg har 

en del indgroede meninger og holdninger om stedet. Af den grund vil jeg støtte mig til de 

spørgeskemaundersøgelser jeg laver, samt fra de interviews jeg laver med lærerne for 

 
46Undervisningsministeriet (1999,a) Kapitel 1.  
47 Nykøbing Katedralskole (2002,a) 
48 Nykøbing Katedralskole (2003, c) 
49 Glenstrup, Lone (2001) s.21-22 
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”indholdet og styrken i den enkelte skoles kultur bør altid undersøges empirisk, dvs. ved hjælp 

af data fra for eksempel interviewer.”50

Overgangen fra FirstClass til Fronter vil givetvis være ensbetydende med ændringer i hele 

organisationen, da ”Forandringer i en professionsorganisation vil stille særligt store krav til 

organisationens kultur og ”kulturarbejde”, dvs. til dens evne til selvrefleksion og 

konfliktløsning”51, vil jeg behandle kulturen grundigt ved først at give en karakteristik af den 

generelle gymnasiekultur, således som den beskrives i litteraturen, dernæst vil jeg vurdere 

kulturen på NK for endelig at redegøre for to af subkulturerne, elev- og lærerkulturen, på 

skolen.  

Gymnasiekulturen 
I almindelighed opleves det at ”Gymnasiet er rummeligt, tolerant og et udgangspunkt for 

mange sociale kontakter”52. Officielt udtrykkes der om skolesystemet, at det ”ikke kun 

fokuserer på boglig kunnen, men også bidrager til elevernes personlige udvikling, så de bliver 

i stand til at indgå i forpligtende socialt fællesskab.  Demokrati og fælles oplevelser 

prioriteres højt, og elevernes kritiske sans styrkes.” 53 Det er denne ideologi gymnasiet mere 

og mere forsøger at tilpasse sig. At uddannelsessektoren i stigende grad er blevet underlagt de 

markedsøkonomiske vækstrelationer og effektivitetskrav, der kendes fra erhvervslivet, har 

dog også sat sine præg. I bekendtgørelserne står der, at Gymnasiet og HF skal sikre ”at 

eleverne får både almendannelse og generel studiekompetence med henblik på at gennemføre 

videregående uddannelse”54 Almendannelse er ”en flydende betegner”, hvorved man i dag 

forstår sammensmeltningen af forskellige kvalifikationer, hvorved personen opnår forskellige 

kompetencer, eller som Harry Hauge konkluderer, at i dagens hyperkomplekse samfund 

kunne en definition være: ”Almendannelse indeholder det almene af videnskaber og indsigter 

som et samfund har adgang til og brug for, tilpasset en undervisning, der har som mål, at 

udvikle elevens personlige myndighed til at reflektere over sit eget forhold til medmennesker 

og omverden med et ideelt sigte.”55  Jeg er helt enig med Crilles Bacher der siger: ”Det, der 

 
50Tiller, Tom & Egerbladh, Thor (1999) s. 93  
51 Undervisningsministeriet (2000, a) s. 18 
52 Pedersen, Aksel & Hansen, Lise (1998), s. 61 
53 Erhvervs- og Boligstyrelsen (2003)  
54 Undervisningsministeriet (1999, a) Kapitel 1 §1 
55 Hauge, Harry (2000) s. 42 
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sker i frikvartererne og til festerne, betyder ligeså meget for dannelsen, som det der sker i 

timerne.”56

 I Uddannelsesprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser57 uddybes, hvorledes 

eleverne erhverver sig forskellige kompetencer. ”De almene, personlige og sociale 

kompetencer erhverves parallelt med de faglige gennem brug af de forskellige og varierende 

arbejdsformer, der benyttes i fagene og på tværs i fagene”58, men også den større 

medindflydelse eleverne har opnået via elevrådene og deres plads i skolebestyrelserne, har 

betydning for kompetenceudviklingen.   

Gymnasiekulturen har de seneste år været i fokus, bl.a. fordi Udviklingsprogrammet for 

fremtidens Ungdomsuddannelser har lagt op til, at der skulle ske ”udvikling af klare profiler 

for hver af uddannelserne”59. Gymnasiet står i dag i et krydspres imellem eleverne, lærerne, 

direktoratet og det omgivende samfund. Hvordan opleves dette krydspres så i gymnasiet? 

Arbejdsformerne og dermed også undervisningsformerne er lige netop et af de områder, hvor 

der er forskellige opfattelser. I rapporten Ungdomskultur, skolekultur60 kommer det frem, at 

der er en konflikt imellem gymnasiekulturen og elevkulturen, specielt hvad angår 

arbejdsformerne. De hyppigst brugte arbejdsformer er klasseundervisning eller gruppearbejde, 

hvorimod eleverne ønsker arbejdsformer, hvor de selv kommer mere på banen, f.eks. 

projektarbejder.  På samme måde beskrives det i en af rapporterne om Det Virtuelle 

Gymnasium, at gymnasiekulturen er” præget af, at traditionel klassebaseret og fagopdelt 

undervisning fortsat er dominerende på de fleste gymnasier: Lærerne har en udstrakt 

metodefrihed, og deres indbyrdes samarbejde må som helhed betegnes som begrænset. 

Beslutningsprocedurer beskrives som langsommelige, da vedtagelsen af større 

udviklingstiltag ofte kræver konsensus blandt samtlige lærere.”61 Vi ser dog flere og flere 

skoler, hvor projektarbejdet de seneste år har fået en renæssance, mange af disse er endda 

tværfaglige, der kræver en del samarbejde. Ligesom en del andre ændringer er blevet forsøgt, 

enten inden for den gældende bekendtgørelse som standardforsøg (forsøg der er defineret fra 

direktoratets side), eller som deciderede forsøg med ændringer i eksamen og/eller 

bekendtgørelsen.  
 

56 Bacher, Crilles (2000), s. 2/4 
57 Undervisningsministeriet (1999,b) 
58 Undervisningsministeriet (1999,b) s. 63 
59 Undervisningsministeriet (1999,b) s. 1 (forord) 
60 Pedersen, Aksel & Hansen, Lise (1998), s. 62  
61 Undervisningsministeriet (2002,b)   
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Gymnasiekultur er dog andet end undervisning, det er alt det ”vi plejer at gøre”, alt fra 

skemalægning, omgangstone, registrering af elever til traditioner omkring frivillige aktiviteter 

og skolefester. Efter den sidste reform er gymnasierne blevet mere selvstændige 

organisationer, der hver især forsøger at skabe sin egen profil. Vi ser, at nogle skoler satser på 

internationalisering, andre på fagpakker eller projektarbejder, ja mulighederne er mange. Der 

er med andre ord ikke mere blot én gymnasiekultur, men hvert gymnasium udvikler sin 

særegne kultur.  Hvordan kulturen er på NK, vil jeg gennemgå i det næste afsnit.  

Kulturen på NK 
Kulturen i en organisation er vigtig for, hvorledes denne fungerer. En skole som NK har en 

overordnet skolekultur og mange subkulturer. Både lærere og elever udgør hver deres 

subkultur, og indenfor hver af disse er der igen underkulturer. Indledningsvis vil jeg kort 

redegøre for kulturen på NK som sådan, og da elever og lærere udgør hver deres store gruppe 

på skolen, vil jeg efterfølgende forsøge at beskrive disse to subkulturer.  

Jeg vil mene, at der på NK er en stærk kultur, da ”ældre organisationer samt organisationer, 

hvor medlemmerne er stabile og har delt den samme form for erfaring gennem årene, kommer 

til at udvikle stærke kulturer”62, og NK er en gammel skole, der er præget af, at mange lærere 

har været ansat her i en lang årrække. En fokusgruppeundersøgelse har godt nok påpeget, at et 

problem ”er fornemmelsen af et meget stort sygefravær blandt lærerne og de mange 

udskiftninger blandt underviserne63” Som følge af at vi er et provinsgymnasium, har det i en 

årrække var vanskeligt at få de ”rigtige” ansøgere, ofte har vi måttet ansætte folk, der havde 

fast bopæl i Hovedstadsområdet, samt en ægtefælle der arbejdede der.  Hvilket resulterede i at 

en del benyttede den først kommende lejlighed til at søge bort. Dette har selvfølgelig givet en 

vis udskiftning blandt de unge kollegaer, men resten må siges at være meget stabile. 39 % har 

således været på skolen i mere end 15 år64. Trods dette er vi stadig en af de skoler i landet, der 

har det yngste lærerkollegium.   

Nykøbing er en by med en meget aktiv musikskole, dvs. mange af vores elever er aktivt 

musikudøvende eller har været det.  Ligesom mange dyrker idræt på højt niveau. Dette præger 

selvfølgelig skolen. NK har i 3 år haft et projektforsøg kørende, der har haft til formål ”at 

skabe en struktur, hvor der via arbejde i længere perioder med emner og projekter, skabes 

 
62 Tiller, Tom & Egerbladh, Thor (1999) s. 93 
63 PLS Rambøll (2001) s. 12  
64 GL undersøgelse fra 2001 
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mulighed for at arbejde med andre former for faglig fordybelse, samtidig med at udviklingen 

indenfor især det personlige kompetenceområde tilgodeses mere.”65 Det var samtidig vores 

mål, at eleverne skulle blive så glade for at arbejde projektorienteret, at de i 3.g ville vælge 

denne mulighed i 3. årsopgaven.  På første hold (dec. 2002) hvor denne mulighed var til stede, 

valgte 59 ud af 147 ~ 38 % at skrive opgaven som projekt.  Heraf arbejdede 12 i grupper og 

31 tværfagligt.  Kun 6 elever valgte at arbejde både tværfagligt og i grupper. Dette 

projektforsøg har haft stor betydning for skolekulturen. Vi har måttet opbryde det normale 

skema, lærerne har været nødt til at samarbejde, planlægge tværfaglige forløb og skabe 

enighed omkring hvad projektarbejde egentlig er. Et andet kulturtræk der præger skolen er 

den internationale profil. ”Nykøbing Katedralskole har som en del af sit formål med 

undervisningen at give eleverne reelle forudsætninger for og øvelse i at leve og arbejde i en 

internationaliseret verden. Udover at give eleverne faglige færdigheder indgår skolen derfor i 

forpligtende internationale samarbejdsrelationer ”66 Vi har kontakter med skoler i mange 

forskellige lande, bl.a. Letland, Tjekkiet, Italien, Spanien, Frankrig, Schweiz, Tyskland, 

Ungarn og England. Det er hensigten, at alle elever på et tidspunkt i løbet af deres tid på 

Katedralskolen skal på udveksling til et af samarbejdslandene.                                                                       

”At den (almene) gymnasiekultur tiltrækker piger i større udstrækning end drenge”67 ser vi jo 

tydeligt, da 62,7 % af alle eleverne i 2001 var piger68. Hvordan elevkulturen ellers generelt er, 

vil jeg forsøge at afklare i næste afsnit.  

Elevkultur 
Det kan være vanskeligt på en skole med ca. 700 elever at tale om én elevkultur, der er flere 

elevkulturer, men der er dog nogle fællestræk ved de unge mennesker, der går på skolen.  De 

tilhører den tredjedel af en ungdomsårgang, som har valgt det almene gymnasium. Det er en 

ungdomsgruppe, der tilhører de små årgange. Ca. 25 % af eleverne69 har oplevet, at 

forældrene er blevet skilt, og de har tilbragt en stor del af deres liv i institution. De bruger i 

stor udstrækning kroppen til at opleve sig selv med, de presser den ”ud i ekstreme positioner 

og situationer”,70 de jagter autenticiteten og vælger derfor ofte autonomien. De unge har 

 
65 Nykøbing Katedralskole (1999) 
66 Nykøbing Katedralskole (2003,d) 
67 Gymnasieskolernes Rektorforening (2001)   
68 Politiken d.18.7.2003  
69 Arbo-Bãhr, Henrik (2000), figur 2-2, s. 7 
70 Andersen, Johannes (1998) s. 134 
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utrolig mange valgmuligheder, ”men det kniber med at finde noget, der gør et bestemt valg 

vigtigt”71 Det er derfor, vi ofte oplever, at de unge zapper fra det ene til det andet. Mange vil 

betegne generationen som en flok narcissistiske unge mennesker, der ikke rigtig ved, hvad de 

vil.  Men vi burde nok nærmere betragte dem som en gruppe unge mennesker med forskellige 

livsstrategier.  Johannes Andersen mener72, de unge kan vælge imellem to strategier, 

institutionens tryghed eller vende ryggen til det hele og finde noget ”der er spændende”.  

Nicolaj Ejler derimod opererer med 3 strategier73, ”voice-strategien” hvor de unge kræver 

kvalitet, undervisning og udvikling, ”zapper-strategien”, hvor de unge forlader det, de ikke 

gider og endelig, ”passiv-strategien”, hvor de unge ikke er bevidste om deres krav og derfor 

forholder sig passive. Eleverne opererer efter en eller flere af disse strategier, undervejs i 

deres uddannelsesforløb. For en stor del af elevgruppen gælder, at de ikke har noget konkret 

erhvervssigte med deres ungdomsuddannelse. Men fælles for alle eleverne gælder det, at de 

alle må forberede sig på livslang læring, hvilket også stiller krav til skolen om at lære eleverne 

at lære (tilegne sig nye færdigheder, viden og kompetencer). Når eleverne på de forskellige 

uddannelsesinstitutioner skal beskrive hinanden, bliver gymnasie- og HF-eleverne altid 

beskrevet som ”kreative, grænsende til det ”flippede”.74

Lærerkultur 
Hargreaves mener, at ”Indholdet i lærerkulturen består af de grundlæggende holdninger, 

værdier, opfattelser, vaner, formodninger og måder at gøre ting på, som deles af en speciel 

lærergruppe eller af bredere lærerkredse”75 Ligesom hos eleverne er det umuligt at definere 

én lærerkultur. Hvis man udefra kommer og overværer f.eks. et pædagogisk rådsmøde, vil 

man nok hurtigt få en fornemmelse af den overordnede lærerkultur.  Men ved nærmere 

undersøgelse vil man finde, at lærerne på skolen er opdelt i forskellige subkulturelle grupper. 

De vil hver især have udviklet en række antagelser, om hvordan man bedst klarer sig i 

organisationen, disse antagelser gives bl.a. videre, når der kommer nye lærere til skolen. En 

del af antagelserne har en faglig forankring og stammer måske helt tilbage fra 

uddannelsesårene.  Andre er udviklet i de år, den pågældende har virket i lærergerningen. 

Mellem de forskellige grupper kan der nemt opstå kommunikationsproblemer, bl.a. fordi 
 

71 Andersen, Johannes (1999) s. 163 
72 Andersen, Johannes (1999) s. 162 
73 Ejler, Nicolaj (1999) s. 39-40 
74 Gleerup, Jørgen  (2001) s. 7   
75 Hargreaves, Andy (2002) s 212 



grupperne har forskellige mål. Det gælder dog for alle, at ”En væsentlig forudsætning for at 

kunne udfylde en jobfunktion er, at man har kendskab til de normer og værdier, som er 

gældende for arbejdssituationen.” 76  

Generelle træk for lærerkulturen på NK er selvfølgelig forankret i de initiativer, der har været 

igennem tiden.  For ca. 10 år siden startede et supervisionsforløb, hvor en stor del af 

lærerkorpset efter egen fri vilje deltog.  Selv efter forsøgsperiodens afslutning fortsatte en del 

af grupperne.  Dette har betydet, at mange i dag er ganske trygge ved at åbne døren til 

klasseværelset. Senere har lærerteams været en fast del af dagligdagen for en del lærere. Et 

forsøg på HF, hvor tværfaglighed, projekter og studieblok var hovedhjørnestenene, har også 

haft deltagelse af et bredt udsnit af lærerkollegiet.  Sidst men ikke mindst har det føromtalte 

obligatoriske projekt i gymnasieafdelingen betydet et øget tværfagligt samarbejde.  Her har 

især samarbejdet på tværs af fagområderne skabt ny dynamik i lærergruppen.   De 

modkulturer, som Hargreaves mener, kan opstå, hvis skolen konstruerer kollegialitet, har vi 

faktisk ikke set noget til, øjensynligt fordi det har ligget styregruppen for projektet stærkt på 

sinde, at deltagelsen fra lærerside var frivillig.  Som på alle andre gymnasier har vi et 

pædagogisk råd, der er rådgivende overfor ledelsen.  Her bliver vigtige forhold debatteret, og 

der er mulighed for, at alle kan komme til orde, og at der opnås, hvis ikke enighed, så i det 

mindste forståelse for en beslutning. Vi har, hvad man kunne kalde, en konsensuskultur.   

Fysiske rammer 
NK er beliggende i et område med en lav 

gymnasiefrekvens ca. 30 %. Endnu er mange af 

eleverne første generation i familien, der får en 

gymnasial uddannelse. Vi ligger lige mellem to 

andre gymnasier, Vordingborg og Maribo. 

Afstanden til hver af dem er 30 km. Der er altså 

ikke hård konkurrence om eleverne gymnasierne 

imellem. Hvis skolen tilbød specielle IT-klasser, 

bærbare computere, eller specielle fagpakker ville 

det i stor udstrækning være de andre 
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76 Undervisningsministeriet (2002,a). Kap. 1  

Figur 8 (delvis efter årsskrift fra NK, 2002) 
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ungdomsuddannelser i området, vi ville konkurrere med. Skolen består i dag af (se fig. 8) de 

gamle bygninger med klasseværelser på ca. 48 m2, en fagklassefløj til biologi, kemi og fysik, 

der inden for de sidste år er renoveret, så det er tidssvarende lokaler. Det sidste kemilokale 

renoveres i sommeren 2003. I denne del af skolen er der mellem lokalerne en del mindre rum 

til materialer, apparatur m.m. Det er også her skolens 3 edb lokaler befinder sig, i det gamle 

bibliotek oppe under taget. De 2 arbejdsrum for lærerne er også i den gamle afdeling. 

Desuden har vi den nye afdeling med 14 nye store lokaler beliggende omkring skolens 

mediatek, der samtidig fungerer som studieområde og hvor skolens 20 bærbare computere kan 

lånes. I dette område findes 4 grupperum beregnet til projektarbejde.  Ydermere har vi den 

gamle rektorbolig, der fungerer som undervisningsområde for billedkunst og design. Disse 

rammer vidner om meget forskelligt syn på undervisningen, specielt når IT skal inddrages. I 

den gamle del af skolen skal man i forvejen have booket en projektor og en bærbar computer, 

som så skal sættes op inden timens start.  Skal eleverne bruge edb, er det muligt at reservere et 

af datalokalerne, som har en opstilling, der gør det meget svært at lave almindelig 

klasseundervisning.  I alle de nye lokaler er der en projektor i loftet, et skab med bærbar 

computer, cd, DVD m.m. Lige uden for lokalerne er studieområdet, hvor eleverne vil kunne 

sidde med en bærbar computer.  Efterhånden har en del elever deres egne computere, som de 

medbringer, hvis de ved, at de skal bruge den i undervisningen. Omkring udlån af bærbare 

computere gælder først til mølle princippet.  En klasse må dog højest ”sætte sig på” 5 stk. 

Ovenstående giver groft sagt to meget forskellige rammer for undervisningen med IT.    En 

hvor IT integrationen skal være planlagt i godt tid og måske er umulig. Og en anden hvor IT 

er til rådighed hele tiden og kan benyttes, når det er hensigtsmæssigt.   Den ombygning og 

renovering af skolen som er i gang, hvor der er taget pænt hensyn til, at gammelt og nyt skal 

passes sammen, således at skolen fremtræder som en helhed, har en positiv betydning for det 

psykiske arbejdsmiljø.                                                                                    

Belønningssystemer 
Edgar H. Schein mener at ”Når man studerer en organisations kultur, er man nødt til at 

studere belønnings- og strafsystemet, fordi det temmelig hurtigt afslører nogle af kulturens 

betydningsfulde retningslinier og underliggende antagelser.”77 Jeg har også medtaget det, da 

jeg finder, at formelle belønningssystemer kan have betydning for læringen i organisationen. 

 
77 Schein, Edgar H. (1994), s. 89 
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Læring, der indebærer en anden adfærd end den gængse, bliver ofte straffet eller i det mindste 

ikke belønnet. Som f.eks. det første år der var formelle projekter på NK, her blev et af de helt 

store konfrontationspunkter, hvem der skulle deltage i projekterne.  Fra lærerside var det 

ønsket, at det skulle være frivilligt, mens ledelsen bestemte, at det var bestemte fag, der skulle 

deltage og dermed var frivilligheden for den enkelte lærer forsvundet. På samme måde gik 

man meget op i tilstedeværelsen på skolen. Fra administrationens side blev der udarbejdet 

tilstedeværelsesskemaer for de involverede lærere, og eleverne blev registreret i hver enkelt 

time. Disse tiltag virkede ikke ligefrem befordrende for projektarbejdsformen og udnyttelsen 

af IT´s kommunikative muligheder og den belønning, der kunne have ligget i mere fleksible 

arbejdstider, fjernundervisning m.m. forsvandt helt.  Der blev endog set meget skævt til de 

lærere, der trodsede reglerne til fordel for mere fleksibel læring.   

Visioner/værdier/mål 
Storstrøms Amt har en veldefineret IKT-vision for alle uddannelsesområderne i Amtet. For 

gymnasiet og HF lyder den: 

”Storstrøms Amt ønsker at udnytte Informations- og Kommunikations Teknologiens 
muligheder med henblik på at sikre, at alle elever og kursister kan:  

• anvende standardprogrammel og fagspecifikt programmel 
• anvende elektroniske kommunikationssystemer  
• foretage kvalificerede valg blandt Internettets enorme informationsmængder 

Hermed ønsker Storstrøms Amt at medvirke til.. 
• at sikre en afgørende forudsætning for fortsat kompetenceudvikling og 
• at skabe mulighed for et rigere liv for den enkelte borger 78  

 

Dvs. den bygger meget på, at alle elever og kursister skal kunne beherske ”den fjerde 

kulturteknik”, herunder bl.a. bestride det at kommunikere vha. IT. Dertil skal de mestre 

kunsten at sortere i informationsmængden.  Visionen siger intet om, at elever og kursister skal 

udsættes for anderledes undervisningsformer, hvorved uddannelserne måske kunne tiltrække 

flere af de unge/yngre, der endnu ikke har fået en kompetencegivende uddannelse. For mig 

virker denne vision som en, der mere hører industrisamfundets tid til, idet der satses meget på 

de faglige kompetencer og ikke på de sociale og personlige kompetencer, som er nødvendige i  

videnssamfundet. Amtets overordnede strategi for at nå sine mål er: 

”inddragelse af IKT i den løbende uddannelsesdebat 
• Styrkelse af samarbejdet med andre typer uddannelsesinstitutioner. 

 
78 Storstrøms Amt (2000) s. 1 
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• Etablering af IKT-videnscenter 
• Forbedring af efter- og videreuddannelse. 
• Rationelt indkøb og vedligeholdelse af IKT-udstyr.”79 

 

Det er med afsæt i dette, at den amtslige beslutning om en fælles e-læringsplatform (Fronter) 

er blevet vedtaget. Som tidligere omtalt er der forlydender om, at Amtet vil betale 

Internetopkobling til amtets lærere inden for en overskuelig fremtid. 

I NK’s egen vision (se bilag 1) er IT slet ikke nævnt, men her står imidlertid at: ”Nykøbing 

Katedralskole skal tilbyde de bedste muligheder for faglig, personlig og social udvikling”… 

og samtidig skal det være en ”moderne uddannelsesinstitution” hvor ”Undervisningen sætter 

elever og kursister i stand til at reflektere og giver dem lyst til selvstændigt og nysgerrigt at 

sætte sig ind i nye emner.”80 Heri ligger implicit, at det er de personlige kompetencer, der 

satses på. Først i selve målsætningen støder man på IT.  Formålet er at ”:…styrke anvendelsen 

af IT i alle skolesammenhænge” Dette punkt er yderligere præciseret i ”Indsatsområder for 

Nykøbing Katedralskole 2003-2004”, som er en udløber at skolens målsætning, hvor der som 

punkt 2 står: ”Indførelse af Fronter og heraf øget satsning på IT-anvendelsen pædagogisk, 

fagligt og administrativt for skolen, den enkelte klasse/hold personale og elever – herunder 

etablering af en Fronterklasse i 1.g.”81   

Også i ”Strategi og handleplan for Nykøbing Katedralskole”82 (bilag 7), der er udarbejdet at 

skolens IKT- udvalg, er der opstillet klare mål for IKT anvendelsen på skolen, jeg har kun 

medtaget de formål, som har betydning for IT-strukturens opbygning: 83

For eleverne er målet: 
• At eleverne i deres undervisning får integreret IKT og at eleverne anvender IKT som 

værktøj i alle fag. 
• At eleverne har adgang til studierelevante IKT- faciliteter på skolen 
• At alle eleverne får størst mulig IKT- kompetence” 

Under andet er anført:  
• At den store viden, der er blandt ansatte og på institutioner, gøres tilgængelige.  

Disse mål er selvfølgelig også meget vigtige at medtænke i et nyt IT-system. 

 
79 Storstrøms Amt (2000) s. 14  
80 Nykøbing Katedralskole (2002,a) 
81 Nykøbing Katedralskole (2003,c) 
82 Nykøbing Katedralskole (2000) 
83 Nykøbing Katedralskole (2000), Dette dokument er blevet revideret siden hen, men er desværre forsvundet for 
administrationen. Da en del ikke er aktuelt mere, har jeg udeladt at tage det med. 



Omverdenen 
”Det almene gymnasium har gennem det 20. årh. udviklet sig fra en skole for en homogen 

gruppe af vordende mandlige akademikere, omfattende under 3 % af en årgang, til en 

tokønnet og multietnisk masseuddannelse for mere end 10 gange så stor en årgangsandel.”84 

Dette udsagn fortæller i korte træk om nogen af de meget væsentlige ændringer, der er sket i 

gymnasiet i dette århundrede. Det er bl.a. på denne baggrund den nye gymnasiereform, der 

lige er vedtaget, er udarbejdet. 

Gymnasiet er påvirket af den omverden det agerer i. Alle signaler fra omverdenen trækker 

eller presser med varierende kraft i hver sin retning, som det ses af fig.9 er trækkræfterne 

staten (politik, magt, regler) repræsenteret ved bekendtgørelser, eksamen m.m., det er 

civilsamfundet (psykologi, sociologi, etik, filosofi) repræsenteret ved elever, forældre og hele 

professionskulturen, marked (marked, økonomi) repræsenteret ved arbejdsmarkedet, de 

videregående uddannelser o. lign. Krydspresset opstår ved at staten, her repræsenteret ved 

myndighedernes krav om faglighed, presser organisationen, markedets faldende årgange og 

konkurrencen fra andre ungdomsuddannelser skaber et andet pres og endelig civilsamfundet 

med den nye ungdomskultur, der med dens livsdrøm ”om det gode liv” bidrager med et stort 

pres på organisationen.   
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proces. Men sikkert er det, at gymnasiet i dag pga. de mange forskellige kræfter der påvirker 

systemet, skal være indstillet på en forandringshastighed, vi ikke tidligere har set mage til.  

Historie 
NK er en af landets ældste skoler, og den kan dateres tilbage til 1498. Dens start falder faktisk 

i indledningen af den periode Giddens kalder ”globaliseringens første fase”85 Om skolen i 

starten var en stadsskole, eller om den havde en forbindelse med byens Franciskanerkloster er 

i dag usagt, men sikkert er det, at skolen på et tidspunkt har haft til huse i Klosterets vestfløj. 

Skolen har været en Latinskole, hvor målsætningen var "at eleverne faktisk opnåede 

færdigheder i at tale og skrive et korrekt latin"86.  Skolen har igennem perioder været meget 

velanset.  Specielt i perioden fra 1600 - 1715 hvor skiftende enkedronninger og dronninger 

boede på Nykøbing Slot. ”I 1845 omformedes det gymnasium man havde haft siden 

middelalderen, eksamen foregår nu på skolen og professorerne kom ud på skolerne.”87 Indtil 

1903 var det en skole kun for drenge. Men med almenskoleloven i 1903, hvor der blev indført 

en 4-årig mellemskole og et 3-årigt gymnasium med tre grene: nysproglig, gammelsproglig og 

matematisk, fik pigerne adgang til skolen. Dette betød, at skolen måtte skifte lokalitet i 1907, 

og den kom nu til at ligge nær det gamle slot. Formålet med gymnasiet var på det tidspunkt 

”at bibringe Eleverne en paa Kundskaber bygget almindelig Dannelse og aandelig 

Modenhed.” 88  Hvilket var af betydning for elevtallets udvikling.  Det voksede således i 

perioden 1909 til 1930 fra 140 elever til ca. 35089.  Som følge deraf blev skolen atter nødt til 

at finde nye lokaler, og i 1953 flyttede den til helt nye lokaler, de lokaler der stadig er i brug. 

Bygningerne var indrettet til 450, den stadig fremgang i søgningen til gymnasiet og senere 

HF, som skolen fik i 196890, gjorde, at skolen måtte af med realafdelingen i 1970.  Inden da 

havde en reform i 1958 dog sørget for, at mellemskolen forsvandt fra systemet, man havde 

således mistet undervisningen af eleverne i 6.-7. skoleår.  Samtidig blev gymnasiet ændret til 

grengymnasiet. Skolen har i perioden 1806 til 1986 været en statsskole, hvilket betød, at den 

på nogle punkter ikke helt fik tildelt de ressourcer, der var behov for.          

 
85 Kaspersen, Lars Bo, Mortensen, Nils, s.90 
86 Nykøbing Katedralskole (1998) s. 10 
87 Noter fra forelæsning med Harry Haue d. 2.11.2000 på Høje Tåstrup Gymnasium. 
88 Lollesgaard, J s. 225 
89 Lollesgaard, J s. 252 
90 Nykøbing Katedralskole (1983) s.2 
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Det har været nødvendigt et par gange at udbygge skolen, først blev det til en ny kantine, 

siden hen kom musikafdelingen og billedkunstlokalet, sidstnævnte har dog nu måttet lade 

livet for en nybygning, der indeholder 14 nye undervisningslokaler, et stort mediatek samt 

diverse grupperum. Denne nybygning stod færdig i efteråret 2002. Skolen lever nu fuldt ud op 

til de krav, der stilles her i ”globaliseringens anden fase”. Skolen har igennem de sidste 20 år 

haft 3 forskellige rektorer.  Tre meget forskellige personligheder, der selvfølgelig alle, på hver 

deres måde, har forsøgt at påvirke skolekulturen. De sidste år har skolen været præget af en 

del samarbejdsproblemer mellem ledelse og lærere. I dette skoleår har der bl.a. været 

konsulentbistand tilknyttet. De har påpeget vigtigheden af, at der kommer en bedre 

kommunikation på skolen, det er derfor af stor vigtighed, at vores IT-struktur bliver ordentligt 

gennemtænkt, idet gennemskuelighed og information vil mindske mistroen. 

Konklusion 
Sammenfattende vil jeg konkludere, at NK er en organisation med en lang historie og derfor 

med mange traditioner. Den er som alle andre offentlige institutioner i et stadigt pres fra det 

omgivende samfund. NK ligger i et Amt, hvor IT på papiret har høj prioritet.  Vi har mange 

elever, der repræsenterer en meget blandet ungdomskultur.  De har taget projektarbejdsformen 

til sig, ligesom det er naturligt for dem at samarbejde med elever i andre lande. De undervises 

i stor udstrækning i tidssvarende lokaler med mulighed for varierede arbejdsformer af lærere, 

der i en årrække har været vandt til at arbejde forsøgsorienteret. Målet er at uddanne unge 

mennesker, der kan deltage i den offentlige debat og begå sig i den globaliserede verden. 

Undervisningen bærer dog præg af, at der er et krav om tilstedeværelse for både elever og for 

lærere.  Det er et dynamisk system og ændre vi på en af parametrene, som f.eks. i forbindelse 

med en gymnasiereform, vil alle de andre parametre også ændre sig.     
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Analyse af empirien  
(Alt kursiveret uden referencer er udpluk fra min empiri). 

 Ser jeg på min problemformulering ”Hvordan kan man opbygge en IT-struktur på Nykøbing 

Katedralskole, der med rod i fortiden tager udgangspunkt i nutiden og sigter på fremtiden?” 

Kommer man uvægerligt til at spørge sig selv: ”Hvorfor skal vi overhovedet bruge IT?”, og 

”hvordan skal vi bruge IT”? Det vil jeg forsøge at afklare med en diskursanalyse af love og 

bekendtgørelser, en del af lærerspørgeskemaet samt rektors svar på spørgeskemaet. Jeg vil 

dog først analysere de indkomne spørgeskemaer for hver af grupperne, elever og lærere. 

Dernæst vil jeg sammenholde de to grupper for derefter at se på, hvordan ledelsens udtalelser 

harmonerer med gruppernes. Til slut vil jeg forsøge at lave en konklusion, som så kan bruges, 

når jeg skal udarbejde en struktur. Der bliver altså ikke tale om en analyse, der finder den 

endelige sandhed, men som i stor udstrækning er en fortolkning af den virkelighed, som jeg er 

blevet gjort bekendt med via spørgeskemaerne.  Jeg har valgt at holde elevgrupperne adskilte, 

således at jeg kan afdække evt. forskellige behov/ønsker, som herefter kan tilgodeses i 

opbygningen af IT-strukturen. Samtidig kunne resultaterne være gode at medtænke i 

overvejelserne, når der planlægges undervisning til de respektive grupper.   

For spørgeskemaerne til både elever og lærere gælder, at en stor del af spørgsmålene er 

lukkede spørgsmål med faste svarkategorier, da det har været mit ønske, at få et indblik i hvor 

enige elever og lærere er i forskellige udsagn om at benytte IT.  De skulle således blot 

afkrydse deres grad af enighed i hvert af udsagnene. Dette er gjort for at kunne få en 

kvantitativ undersøgelse af IT-forbrug og -holdninger. Spørgsmålene er bygget op således, at 

jo mere enige de er, jo mere er de interesseret i at benyttet IT, til den opgave spørgsmålet 

omhandler.  Efterfølgende er der for hvert spørgsmål beregnet en scoringsværdig. 

Scoringsværdien er fundet ved at tillægge udsagnet ”hverken enig eller uenig” værdien 0.  

Graden af enighed har fået værdierne fra 1-3, hvor 3 er helt enig.  Graden af uenighed har fået 

værdierne fra -1 til -3, hvor -3 er helt uenig. Jeg har udfra dette beregnet en middelværdi = 

scoringsværdi. Scoringsværdierne er indtegnet i en figur for hver af grupperne. Hvert af 

spørgeskemaerne afsluttes med et antal åbne spørgsmål, således at man frit har kunnet udtale 

sig om emnet uden at være bundet af bestemte svarkategorier.  

Svarene på de åbne spørgsmål fremgår ikke af en figur eller et skema, da det ikke er muligt at 

inddele dem i svarkategorier. Jeg har valgt ikke at redegøre for hvert enkelt af de åbne 

spørgsmål, som er blevet stillet til alle lærerne, men i stedet for har jeg lavet en 



sammenskrivning af svarene sammen med udtalelser fra fokusgruppeinterviewet. Dette vil så 

forhåbentlig give et samlet billede af ønsker og behov til IT-strukturen på NK.  Ved 

bearbejdelsen har jeg fundet, at enkelte af spørgsmålene er blevet forstået forskelligt, hvorfor 

besvarelserne ikke bliver brugt.  

Elevernes spørgeskemaer 
Spørgeskemaerne (se bilag 2) er uddelt til de 3 føromtalte klasser i slutningen af skoleåret 

2002/2003. Da de blev udfyldt i en time, er svarprocenten meget høj(>80 % af alle tilmeldte 

elever i klasserne). Elevernes spørgeskemaer har udover de 19 lukkede spørgsmål også to 

åbne spørgsmål, et med relation til forbruget af computer i undervisningen i det forgangne år 

og et om det fremtidige konferencesystem.   

Spørgeskemaundersøgelse, elever
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Figur 10 

Af resultaterne (fig. 10) ses det, at de matematiske elever er mest positive overfor at benytte 

IT.  Lidt mindre positive er HF- eleverne, og mindst positive er de sproglige elever.  Dette er 

for mig meget overraskende, og det er helt klart heller ikke den generelle holdning i 

lærerkollegiet, at HF-eleverne er gladere for at benytte IT end de sproglige elever, men det 
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skyldes nok vores egne fordomme. I alle elevgrupper er lysten til at benytte en netkalender 

(sp.10) og at diskutere med andre elever (sp.11) ikke særlig stor. Derimod er alle grupper 

interesseret i at hente og aflevere opgaver (sp.4+17), se eksamensplan (sp.14), 

bekendtgørelser (sp.18) og få lektiehjælp (sp.8) på nettet.   Lidt flere end forventet af de 

matematiske elever er interesseret i at se ændringer til ”morgendagens program” (sp.6) på 

nettet, hvilket kan forklares ved, at det er den gruppe, hvor flest har egen computer, og 

samtidig en computer der er koblet op til Internettet.     

Til det åbne spørgsmål ”Hvordan har computeren været brugt i undervisningen i år?” er der 

meget stor forskel på de tre klassers oplevelser af brugen af computeren.  Den matematiske 

klasse fornemmer, at computeren har været benyttet i stor udstrækning i matematik, fysik og 

kemi, men også til dansk og andre fag med skriftlige opgaver. Den sproglige klasse giver 

udtryk for, at det mest har været omkring deres projekt, at computerne har været benyttet.  

Enkelte opgaver har i løbet af året kunnet afleveres elektronisk. En enkelt elev udtrykker stor 

tilfredshed med, at alt danskmaterialet ligger på nettet. I HF-klassen har de fleste af eleverne 

oplevet, at computeren ”kun” er blevet brugt til at finde materiale på, enkelte udtaler, at den 

alene er blevet brugt til at lave opgaver på.    

På spørgsmålet ”Hvad vil du gerne kunne benytte vores nye kommunikationssystem til?” 

svarer flere analogt til dette: ”Jeg synes Infokatten fungerer udmærket, og synes ikke der er 

behov for et andet system”. De mange ønsker, der har været, er ”oplysninger om 

timeændringer”, ”skemaer”, ”fravær”, ”afleveringsplaner”, ”fra skolens udvalg”, ønsket 

om ”at komme i kontakt med andre elever og lærere” evt. ”via chat-funktionen”, ”at kunne få 

lektiehjælp”, og at ”hente alle opgaver og materialer”.                                 

Lærernes spørgeskemaer + fokusgruppeinterview 
Spørgeskemaet (se bilag 3) er sendt via e-mail til alle lærerne i slutningen af maj måned, dvs. 

hvor eksamensperioden lige var startet.  Det kan måske være årsagen til den lave svarprocent 

(27/70 ~39 %). Man kan selvfølgelig frygte, at det er alle IT-entusiasterne, der har afleveret, 

men da en stor del har returneret skemaerne ved at udfylde dem elektronisk og så sende dem 

retur, har jeg i stor udstrækning kunnet se, hvem der svarede. Af skemaerne fremgår det, at 

der er klar overvægt af humanistiske kvinder over 50 år, og alle niveauer af IT-kompetencerne 

er repræsenteret. Mange har været yderst hjælpsomme omkring afleveringen, og flere har 

personligt henvendt sig for at uddybe deres svar; en enkelt endog skriftligt. Udover de mange 



lukkede spørgsmål fik lærerne også 12 åbne spørgsmål, der alle har relation til indførelsen af 

det nye system.  I figur 11 er kun medtaget svarene på de lukkede spørgsmål.  
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Figur 11 

Af spørgeskemasvarene ses det, at lærerne har et højt profil mht. anvendelse af computer i 

forbindelse med forberedelse af deres undervisning: 

• 96,3 % har adgang til computer med netadgang hjemmefra. 
• 81,5 % er koblet op til skolens Intranet hver dag.  
• 100 % bruger jævnligt 3 programmer/tjenester, 33 % bruger jævnligt 4 

programmer/tjenester. 
Spørgeskemaet afslører, at lærerne generelt har en meget positiv holdning til brugen af IT, 

kun på spørgsmålene om hvor ofte lærerne henter opgaver (sp.8), deres fremtidige ønsker om 

at få afleveret opgaver på nettet (sp.9) eller for den sags skyld at rette opgaver på nettet 

(sp.20), er lærerne ikke helt så positive. Men som en lærer forklarer: ”Når jeg ikke er 

begejstret for at modtage og rette stile og opgaver pr. mail, skyldes det, at jeg godt kan lide at 

have papirudgaven og skrive på den. Jeg vil ikke have ulejlighed med at printe ud.  Jeg vil 

ikke så gerne rette pr. mail, da albuen værker og den gerne skulle holde 10 år mere + i min 

alderdom.” og en anden siger: ”Rettelser elektronisk tager for lang tid… projektrapporter, 
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danskopgaver o.l. får både personlige kommentarer og gruppekommentarer i elektronisk 

form, men selve den sproglige rettelse er nemmest på papir, så svaret er ikke entydigt.”  Som 

det ses, er der ikke entydig modstand imod at rette/give rettelser elektronisk, så det vil nok 

være noget, der udvikler sig med tiden, specielt hvis der er gode værktøjer hertil. 

Netkalenderen (sp.15) er mange ikke helt så enige i, at de vil bruge, men kun en enkelt er helt 

uening. På ét punkt er lærerne generelt ikke så positive, og det er på spørgsmålet om ”de føler 

sig i stand til at benytte Fronter fra 1.8.2003”, her stille mange sig tvivlende overfor, om de to 

timers introduktion, alle lærere har fået, er tilstrækkeligt. For at kunne bruge det kræver det, 

som en kort udtrykker det: ”Træning og øvelse”, eller som en anden siger: ”Øvelser under 

kyndig vejledning” og ”Fronterintroduktionen har været for lemfældig”. ”Jeg mangler at 

prøve/afprøve Fronter flere gange for at lære det at kende”, ”men det tager tid at sætte sig 

ind i noget nyt og der er altid ét og andet presserende der er vigtigere at få lavet”.   

Til spørgsmålene om kommunikation med fagkolleger, administrationen og elever har langt 

de fleste positive kommentarer, som en skriver: ”Ved korte spørgsmål-svar giver det hurtigere 

kommunikation, og det er mere fleksibelt, for en mail kan man læse og besvare når man har 

tid, mens det ikke altid er belejligt når en elev fanger én på gangen.” Flere siger også ”vi bør 

ikke glemme den personlige kommunikation.”  Hvordan den tekniske infrastruktur og 

pædagogikken hænger sammen fremgår vist af disse udtalelser: ”IKT-udvalget og 

datavejlederne gør et stort arbejde”, men ”den megen skiften i teksbehandlingssystemer og 

fælles kommunikationssystem kan betyde at kræfterne kanaliseres over i at sætte sig ind i nyt, 

frem for at anvende disse kræfter på det reelle skole- og udviklingsarbejde, der har med 

undervisning at gøre.” ”Vi har – måske naturligt nok i en opstarts- og udviklingsfase – alt for 

længe været fokuseret på flere maskiner, hurtigere maskiner UDEN at tænke pædagogikken 

ind i helheden. Elevernes læringsstrategier er heller ikke medtænkt i det der sker på skolen 

indtil nu.” ”Det er vigtigt at tingene virker når man skal bruge dem.  Det er desværre ofte 

ikke tilfældet.” ”Der er stadig for får og for dårlige computere til eleverne, og lærerne har 

får få IT-arbejdspladser” ”Vi må stå og vente. Man kan ikke regne med at kunne læse sin 

post, printe osv.”  Nogle af de ting, der har været med til at gøre en forskel på skolen, er 

”indførelsen af bærbare PC’er til undervisningen” og ”udstyret i de nye lokaler”, det ”har 

virkeligt gjort det muligt at integrere IT i den daglige undervisning”, bl.a. har det ”gjort 

arbejdet med PowerPoint til en realistisk mulighed, som også kan bruges af eleverne i deres 

fremlæggelser.” Flere er kede af, at ”Fronter er påført udefra”. ”Infokatten”, vores 
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nuværende kommunikationssystem, bliver udtrykkeligt nævnt som ”et godt arbejdsredskab”, 

ja det siges ligefrem, at ”det er en dårlig idé at nedlægge Infokatten.  Mange kolleger har 

(endelig) lært at benytte ”Katten” til kommunikation, og så nedlægges den!” ”Begrundelsen, 

at de har det ellers i Amtet, synes jeg er tynd.” ”Frontersystemet har en uoverskuelig 

brugerflade og modarbejder også principperne om ”demokrati” forstået som åbenhed da 

man ikke kan følge med i alle de rum hvis ikke man netop er inviteret ind i dette rum.” Kravet 

til ledelsen må være ”en høj grad af lydhør over for de faktiske behov hos de som varetager 

den daglige undervisning. Store strategier og flotte ord kan vel ikke helt undværes, men hvis 

virkeligheden ikke følger med giver det i sidste ende bagslag.” Og ledelsen ”skal i hvert fald 

ikke være mindre kvalificeret end elever og lærere”. De skal sørge for, ”at de hele tiden er de 

første som kan og bruger det sidste nye.  De skal hermed være inspiratorer for resten af 

brugerne på skolen” De skal sørge for, ”at alle informationer bliver lagt ud på nettet, så man 

ved de ligger der.” Ydermere er det vigtigt, ”at man er bevidst om hvorfor man har foretaget 

de valg man har, og at man afsætter de nødvendige ressourcer til indførelsen og udviklingen.” 

Af lærernes udtalelser fremgår det, at ”Fronter skal være det sted hvor livsnerven er hos os 

alle”, det skal være ”et pædagogisk redskab i undervisningen”, og man skal internt kunne 

”kommunikere med lærere, elever og administration” Hjemmesiden skal være ”en klar, 

overskuelig og appetitlig indgang til skolen”, den skal ”orientere om skolens forhold til 

udefrakommende” dvs. ”potentielle kunder, forældre, andre kolleger fra andre skoler og 

gamle elever”, den skal ”være med til at sælge skolen” 

Sammenholdelse af elevernes og lærernes spørgeskemaer 
Sammenholdes eleverne og lærernes svar ses det, at der er meget stor overensstemmelse 

omkring de ønsker, hver af grupperne har til brugen af IT.  For alle er det vigtigt, at alle 

oplysninger kan findes her, og at alt er opdateret. Der bør være mulighed for at medtænke 

læringsstrategier i strukturen, eleverne skal kunne aflevere deres opgaver her, og der skal 

være mulighed for at opbygge en materialebank til hver klasse/hold. Endelig skal systemet 

give mulighed for at benytte det til projektarbejde.         

Det havde været min hensigt at sammenholde alle 3 spørgeskemaundersøgelser med 

hinanden, men da Rektors svar næsten alle steder begrænser sig til at sige noget om 

administrationen, er det meget vanskeligt, da både eleverne og især lærerne i stor udstrækning 

forholder sig reflekterende til selve undervisningen og ikke ret meget til det administrative.  
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Det havde her været på sin plads at lave et egentligt interview med Rektor, men pga. skolens 

øjeblikkelige situation har jeg undladt dette.     

Diskursanalyse 
”Jeg vil gerne have et Danmark, der ganske enkelt er verdens bedste IT-nation.”.91 Udtalte 

daværende Statsminister, Poul Nyrup i sin nytårstale 2000/2001. Denne sætning er blevet 

citerer igen og igen og har sat sine spor også i undervisningssektoren, hvor IT har fået et 

større fokus.  

Men hvordan bliver brugen af IT italesat af de forskellige aktører med tilknytning til NK, det 

vil jeg forsøge at undersøge ved hjælp af empirien. Jeg vil dele analysen op i to: 

- først vil jeg analysere, hvordan det bliver italesat, at IT skal inddrages i 

undervisningen,  

- dernæst vil jeg undersøge italesættelsen af hvilke behov/ønsker til et nyt IT-system, de 

enkelte grupper har. 

Min analyse tager de pågældende udsagn for pålydende, jeg interesserer mig ikke for hvorfor 

de udtaler sig som de gør, men kun for hvilken anskuelse de pålægger f.eks. IT-systemet dvs.  

”analysen siger noget om de tankemønstre og opfattelser der eksisterer om et givent 

fænomen” 92 Det er mit håb, at en sådan analyse af empirien vil give mig en forståelse for det 

samlede behov, der er til et nyt IT-system, således at jeg kan omsætte denne forståelse til et 

bud på en ny IT-struktur.     

I min første analyse vil jeg finde diskurserne for implementeringen af IT i gymnasiet/HF i 

hver af de udvalgte kilder eller monumenter93, som de kaldes af Åkerstrøm. Kilderne er 

udvalgt således, at de dækker vejen fra direktoratet til klasseværelset.  Fælles for disse kilder 

er, at de alle italesætter, hvorfor IT skal inddrages i undervisningen.  

Som kilder er brugt: 
• Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen, nr. 411.94 
• Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. 95 
• Informations- og kommunikationsteknologi i uddannelsessektoren. Handlingsplan 1998-2003.96 
• Strategi- og Handleplan for IKT i uddannelserne i Storstrøms Amt del 1, Gymnasier og VUC97 

 
91 Nyrup, Poul(2001)  
92 Beedholm, Kirsten (2000): s. 23 
93 Andersen, Niels Åkerstrøm (1994) s. 34 
94 Undervisningsministeriet (1999a). Jeg har valgt kun at benytte gymnasiebekendtgørelsen, da HF har 
nogenlunde samme ordlyd. 
95 Undervisningsministeriet (1999,b) 
96 Undervisningsministeriet (1998) 
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• Spørgeskemainterview med rektor 
• Spørgeskemaundersøgelse til lærerne  

 
 
I og med jeg har valgt disse kilder, er der andre, der er fravalgte, men jeg mener, at de valgte 

repræsenterer monumenterne indenfor området.  Jeg vil først udvælge tekststrenge, hvoraf 

diskursen fremgår. Herefter vil jeg sammenholde de forskellige teksters diskurser.  

 
I bekendtgørelsen for gymnasiet står: 
”Alle elever undervises desuden i edb/IT, jf. bilag 8.”

98
 Senere skrives: ”Undervisningen skal 

vedligeholde og udbygge grundlæggende færdigheder og skal udvikle elevernes mundtlige og 
skriftlige udtryksfærdighed og formidlingsevne samt inddrage informations- og 
kommunikationsteknologi (IT).99

 
I Undervisningsministeriets handlingsplan for informations- og 
kommunikationsteknologi i uddannelsessektoren står: ”Det afgørende nye i forbindelse 
med informationssamfundet er, at unge og voksne skal kvalificeres til kreativt at kunne 
sortere, udvælge, bearbejde og anvende de store mængder af information, som IKT giver 
adgang til.”100

 
Udviklingsprogrammet skriver under ”Indsatsområder for det almene gymnasium”: 
…”Der lægges vægt på … øget brug af IT i undervisningen”101

 
I Strategi- og Handleplan for IKT i uddannelserne i Storstrøms Amt del 1, Gymnasier 
og VUC skrives:102

IKT er et meget centralt værktøj i denne omstrukturering af uddannelserne – ja man kan sige, 
at uden IKT var denne omstilling ikke mulig i praksis.” senere nævnes, at ”på den ene side er 
den pædagogiske udvikling styrende for anvendelsen af IKT, på den anden side påvirker IKT- 
anvendelsen i sig selv udviklingen af pædagogiske metoder.” 
Som forklaring på at vi skal bruge IT giver Amtet, både at det er et lovkrav, men også at det 
bevirker, at ”eleverne bliver i stand til at tilegne sig ny viden..” og at deres ”evner i 
projektarbejder styrkes.” ”Samarbejde og evne til at formidle ny viden skal sikre, at der sker 
en effektiv vidensspredning og vidensacceleration.” 
 

Rektors svar på ”Hvorfor vi bruger IT på skolen”: 
Som faglig begrundelse: ”Fordi lovgivningen kræver det, fordi vi skal kvalificere til 
videregående uddannelser, hvor dette er et krav, fordi det er et hurtigt og nemt 
kommunikationsmiddel.”  

 
97 Storstrøms Amt (2000)  
98 Undervisningsministeriet (1999,a) Kapitel 2 § 3 stk.8.  Bilag 8 er specielt om EDB/IT. Indledningsvis står her: 
”IT-undervisningen i gymnasiet består af et brugerkursus i 1.g (jf. pkt 2.2) og en opfølgende undervisning, der er 
integreret i fagene (jf. fagbilagene)”. I f.eks. dansk bilaget er EDB/IT slet ikke nævnt!  
99 Undervisningsministeriet (1999,a) Kapitel 2 § 7  
100 Undervisningsministeriet (1998,b) 
101 Undervisningsministeriet (1999,b) s.  21  
102 Storstrøms Amt (2000) s. 9-10 
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Som pædagogisk begrundelse: ”Fordi lovgivningen kræver det, det er hurtigt og nemt, det 
giver variation.”   
 
Lærernes svar på: ”Hvorfor vi bruger IT i undervisningen”:  
Som faglig begrundelse: Næsten alle nævner Internettet som en ” Vigtig kilde til 
informationssøgning” og en god mulighed for at finde nyt og spændende materiale, ” Mange 
forskellige oplysninger kan hurtigt hentes på nettet”, men også dataopsamling, ”behandling af 
større datamængder”, og ”grammatikspil til indlæring” nævnes. 
 
Som pædagogisk begrundelse: Her nævner mange at ”IT skaber variation”, men også at ”Det 
tiltrækker nogen som ellers ikke ville have deltaget i undervisningen” nævnes af flere, og den 
motiverende effekt er også erfaret af mange. Enkelte nævner eksplicit ”den øgede indlæring” 
og ”muligheden for undervisningsdifferentiering”.   
 
I både bekendtgørelse, udviklingsprogrammet og Rektors svar anlægges der en lovdiskurs. 

Der gives udtryk for, at IT er noget, vi skal bruge, men hvorfor bliver kun berørt af Rektor, 

der nævner, at det er nemt og giver variation.  Samtidig anlægger han en 

kommunikationsdiskurs, idet han udtaler, at IT´s væsentligste funktion er at være et 

kommunikationsmiddel.  I Amtets handlingsplan kommer det frem, at der skal nye 

kvalifikationer til, når befolkningen skal kunne navigere rundt i de store 

informationsmængder, de bliver præsenteret for. Både Amtet og lærerne har et langt mere 

nuanceret forhold til IT end Rektor. Amtet anlægger en forandringsdiskurs, idet de faktisk ser 

IT som eneste mulighed, med de krav der i dag stilles til uddannelsessektoren. IT kan 

samtidig ændre pædagogikken og virke enzymatisk på vidensdelingen.  Så godt som alle 

lærere anlægger en pædagogiskdiskurs, hvoraf mange har valgt motivationsdiskursen. Det er 

tydeligt, at rigtig mange ser nye udfordringer i at benytte IT, hvilket bl.a. ses af følgende 

udtalelse: ”Sjovere at analysere aktuelle vejrkort og satellit billeder end bogens gamle fiktive. 

Fantastisk materiale let tilgængeligt” eller denne ”Der er mange gode billeder, specielt helt 

nyt stof som endnu ikke er i lærebøgerne, at hente.” Lærerne er altså både fascinerede af 

teknologien, men også reflekterende overfor brugen af IT i undervisningen. Men hvilke 

læringssyn repræsentere disse diskurser så?  Ja, jeg vil mene, at det tydeligt fremgår, at både 

Amtet og flertallet af lærerne repræsenterer det konstruktivistiske læringssyn, hvor fokus er 

”at hvert enkelt menneske selv bygger sin viden op i en vekselvirkning med omgivelserne”103. 

Det fremgår, at disse grupper mener, at IT kan gøre en forskel i undervisningen, hvilket 

hverken direktoratet eller Rektor nævner, men dermed ikke være sagt at de ikke mener det. 

 
103 Dolin, Jens (2001) s. 173 
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I min anden analyse vil jeg finde diskurserne for indførelsen af Fronter, samt hvilke 

funktioner der er behov for i Fronter.   Udvælgelsen af monumenter til dette har ikke været så 

svært, da der er meget lidt på skrift omkring overgangen til Fronter.  Ledelsen har deltaget i 

møder, hvorfra der kun er kommet korte mundtlige referater.  Jeg har søgt på hele vores 

interne kommunikationssystem, og her er det igen samme resultat, kun korte sætninger på 

skrift omkring indførelsen.  

Som kilder vil jeg derfor benytte mig af følgende: 
• Referat fra IKT udvalgsmøde d. 26.9.2002104 
• Spørgeskemainterview med Rektor 
• Spørgeskemaundersøgelse til lærerne 
• Spørgeskemaundersøgelse til eleverne 

 
Ingen vil jeg finde vigtige tekststrenge og sammenholde dem med hinanden. 
 
I referat fra IKT-udvalgsmøde d. 26.9.2002 står der: 
”UKA, Storstrøms Amt, har besluttet at pege på programmet "Fronter" som 
uddannelsesinstitutionernes fælles "e-læringsplatform". Det er et web-baseret program som 
skal erstatte FirstClass…Amtet ønsker, at vi går over til et nyt system allerede fra 
efterårsferien, men dette blev ikke anset som realistisk. ” 
 
Rektors svar på ”Hvad er hensigten med at indføre Fronter”: 
”At få et system til vidensdeling på amtsplan og på skolen.”  
 
Som det ses af ovenstående, er der italesat to forskellige opfattelser af et fælles IT-system for 

amtets gymnasier. Amtet har pålagt IT-system den pædagogiske diskurs, at det skal bruges til 

e-læring, dvs. de lægger vægt på organiseringen af en undervisning, der skal være 

computerstøttet eller måske computermedieret? – ja det er jo spørgsmålet, hvordan de 

definerer e-læring. Rektor derimod har tillagt IT-systemet en anden pædagogisk diskurs, at 

det skal bruges til fælles vidensdeling både lokalt og amtsligt. Han lægger altså vægt på det 

kommunikative i et sådan system.   

Af materialet fremgår det også, hvordan diskursen for funktionerne i et sådan IT-system 

italesættes af de forskellige grupper. 

  
Rektors svar på ”Hvilke funktioner der skal være i et sådan Intranet”: 
For administrationen: ”Kalender, sammenhæng med GAS, inf. kanal til alle” 
For lærere: ”Kommunikation internt på skolen og på amtsplan, direkte kommunikation til 
hold/klasser, kommunikation til enkelte elever”. 
For elever: ”Kommunikation til/fra lærere.”  

 
104 Nykøbing Katedralskole (2002,b) 
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Lærernes svar på ”Hvilke funktioner der skal være i et sådan Intranet”: 
”Fronter skal være det sted hvor livsnerven er hos os alle, oplysninger, arbejdsrum, 
kommunikationsrum, egne rum” og det skal være ”et pædagogisk redskab i undervisningen”.    
 
Elevernes svar på ”Hvilke funktioner der skal være i et sådan Intranet”: 
Hos mange elever angives ”kommunikationen” som det vigtigste, der nævnes både ”andre 
elever, lærere, administration og studievejledere, som personer der bør kunne kontaktes via 
dette system”, men også ”at sende opgaver” er hyppigt nævnt, og endelig er ”ønsket om at 
kunne se alle meddelelser” udbredt.    
 
Som det ses af ovenstående udtalelser, er der igen forskel på med hvilken diskurs der ses på 

”Fronter”.  Rektor (ledelsen/administrationen) har en administrativ-diskurs og læreren 

anlægger en pædagogisk diskurs.  Selvom eleverne ikke har en så entydig diskurs, vil jeg 

betegne den som administrativ.    

Sammenfatning 
Som det er fremgået af mine analyser, skal vores IT struktur være tostrenget.  Vi skal have en 

Intranet-del, og en Internet-del. Da ”Både elever og forældre efterspurgte en mere udbygget 

webside med informationer om de enkelte fag, hvordan de afsluttes, hvilke niveauer der er 

mulighed for, og hvad de er adgangsgivende til”105og da også ledelse, lærere og elever alle 

har udtrykt ønsket om en sådan webside med informationer af mere generel karakter, er det 

klart at den skal videreudvikles.  Jeg vil ikke senere omtale denne, da den for det første er 

underlagt nogle amtslige regler om design, men også loven ”om gennemsigtighed og åbenhed 

i uddannelserne. Lov nr. 414 af 06/06/2002”106, hvilket betyder, at der er ganske særlige 

principper for, hvad der skal ligge på en sådan hjemmeside. Hvordan strukturen af denne skal 

være, overlader jeg til skolens web-mastere, specielt da det ikke er skolens hensigt, at denne 

side skal bringes i anvendelse som undervisningssite. Undtaget er dog studievejledningen, da 

det er vigtigt, at det materiale og de informationer, man vælger at give kommende og 

nuværende elever, er tilgængeligt for eleverne, selvom de ikke har adgang til vores Intranet-

del. Kommende elever skal f.eks. have mulighed for at se det præsentationsprogram, der er 

vist på informationsaftenen, og udgåede elever skal gerne kunne genfinde bl.a. vejledning i at 

skrive en ansøgning.  Jeg vil også mene, at man på sigt kunne have glæde af at lægge flere af 

de generelle informationer både for lærere og elever på hjemmesiden, og måske også sider om 

 
105 PLS Rambøll (2000) 
106 Lov om gennemsigtighed 
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de enkelte fag, da hjemmesiden har en lidt nemmere brugerflade end Fronter. Specielt hvis det 

drejer sig om materiale, der egner sig bedst til hypertekst. I forbindelse med vores 

internationalisering mener jeg også, at det er hensigtsmæssigt, at der bliver udarbejdet 

information om skolen på både engelsk, tysk og spansk. Desuden ville det være funktionelt at 

lægge undervisningssider, der bruges i forbindelse med udvekslinger, her, således at vi kan 

arbejde sammen med vores samarbejdsskoler om diverse projekter. Fordelen ved en udbygget 

webside ville også være, at elevernes forældre og andre interesserede kan ”kigge med”, og 

dermed få et indtryk af hvad der forgår på skolen. Jeg vil i mit strukturforslag koncentrere mig 

om Intranet-delen, der skal være: 

• administrationens livsnerve (opfylder primært rektors og elevernes ønsker) 

• kommunikationsværktøj for hele institutionen (primært rektors ønske, men også 

ønsket af elever og lærere) 

• undervisningsplatform (primært lærernes ønske) 

• vidensdelingscenter (både på amtsplan og på skoleplan, både amtets og rektors ønske) 

Opbygningen af det amtslige vidensdelingscenter vil jeg i denne sammenhæng undlade at 

give et bud på, for det første fordi erfaringer fra Tønder Gymnasium viser, at ”tingene skal 

fungere lokalt før man giver sig i kast med større vidensdeling”107, for det andet fordi der 

allerede sidder nøglepersoner, som skal udtænke et sådant koncept.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107 Jest, Morten (2003) 
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IT-strukturen 
Da ”der er en udtalt tendens til, at de fleste intranet sider får lagt hovedvægten på mange 

administrative og strukturerende funktioner og kun i ringe omfang får prioriteret egentlige 

pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter”108, vil jeg håbe, det bliver muligt for NK at gå 

mod strømmen og få utænkt et Intranet, der kan være en fleksibel undervisningsplatform, som 

lever op til kravene for undervisning i det hyperkomplekse samfund.   Inden mit endelige 

forslag til en IT-struktur vil jeg kort redegøre for, hvorledes jeg, med afsæt i den 

læringsteoretiske debat og mine analyser, mener, at IT kan indgå i undervisningen på NK, 

samt hvilke overvejelser man bør gøre sig mht. kommunikationsdelen. 

 

IT i undervisningen 
Tidligere var undervisning formidling af faglighed og indlæring af færdigheder, og det var 

læreren, der var formidleren. Siden er der sket et paradigmeskift, således at man i dag har 

eleven i centrum for egen læring. Den omstilling, der er sket fra et industrisamfund over 

videnssamfundet til et netværkssamfund, påvirker gymnasiets selvforståelse og kultur. Det er 

nu et must, at eleverne skal bestride en masse kompetencer, være omstillingsparate og 

indstillet på livslang læring, for som der står i Det Digitale Danmark: ”Danmark skal som det 

første land i verden sikre borgerne livslang læring i netværkssamfundet.  Målet nås gennem 

satsning på omstilling af uddannelsessystemet og sikring af IT-specialkompetencer.” 109   

Informationsteknologien defineres som ”en teknologi til - at rumme, bearbejde præsentere og 

formidle information”110, med den nye gymnasiereform bliver der forhåbentlig mulighed for 

at udnytte disse muligheder, idet der er lagt op til, at gymnasiet ikke længere blot skal ”lære at 

bruge IT”, men snarere skal til at ”lære med IT”. Vi er således nødt til at finde de steder, hvor 

IT kan være et pædagogisk fif, for som Fuglsang skriver. ”En økse er eksempelvis intet værd, 

hvis man ikke kender teknikken ”at hugge”.”111 Med andre ord skal vi ikke blot have sat 

”strøm” på skolen, men skal gerne kunne udnytte de mange ny muligheder IT giver, derfor 

bliver vi også nødt til at ændre på strukturerne. Men hvad er det så for muligheder, vi får med 

IT? Ja, for det første kan tid og sted adskilles, dvs. tilstedeværelseskriteriet kan blive sat på en 

hård prøve. Om virtuel undervisning skal bruges til at spare lærertimer, vil vise sig.  Jeg vil nu 
 

108 Juul-Olesen, Karsten (2000) s. 14/32 
109 Det digitale Danmark http://www.detdigitaledanmark.dk/htmlversion/indsats1a1.html
110 Fuglsang, Esben (1998) s. 427 
111 Fuglsang, Esben (1998) s. 422 

http://www.detdigitaledanmark.dk/htmlversion/indsats1a1.html
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håbe, at man i stedet vil benytte lejligheden til at ændre på lærerrollerne i undervisningen. 

Lærerne behøver ikke mere at være den ”alvidende ressource”, i stedet kan han nu blive den 

katalysator, der sætter læringsprocesserne i gang. For ”man kan ikke lære nogen noget. Det 

man kan, er at tilrettelægge omstændighederne sådan, at nogen kan lære sig noget." 112 Jeg er 

af samme overbevisning som Fuglsang, der forventer at ”Projektet i det følgende bliver at 

holde det informationsteknologiske begreb, op imod tre klassiske pædagogiske områder. 

1)Didaktikken.. 2) Dannelse og kvalifikationer… Og 3) Skolens organisatoriske koncept.” 113    

Et af NK’s indsatsområder for de kommende skoleår er projektorienteret undervisning. Jeg 

har i en tidligere opgave fundet, at ”lærerne har de bedste intentioner om at lave projekter, 

der tager udgangspunkt i eleverne og deres forkundskaber”114, dvs. vi tager afsæt i den 

konstruktivistiske læringsteori, hvor en af hovedhjørnestenene er dialogen. Olga Dysthe 

mener at: ”Ifølge konstruktivistisk teori er læring en proces, hvor eleverne tager mod 

information, tolker den, knytter den sammen med den viden, de allerede har, og reorganiserer 

de mentale strukturer, hvis det er nødvendigt for at passe ny forståelse ind.  Dette betyder, at 

der nødvendigvis må være en begyndende kundskabsstruktur, men den vil blive afprøvet og 

modificeret eller erstattet, i takt med at eleverne får ny information og knytter nye 

forbindelser”.115  

IT i undervisningen kan også være et vigtigt redskab til få skabt, hvad Olga Dysthe kalder 

”Det flerstemmige og dialogiske klasserum”116. Specielt i vores HF-klasser er der ofte en del 

elever med meget lidt selvværd, disse har normalt svært ved at ”få en stemme i 

klasserummet”, men det kan bl.a. opnås ved en dialogisk undervisning med inddragelse af IT. 

Eleverne kan f.eks. udarbejde logbøger, som læreren kan give respons på og bruge som 

”optag”117 i undervisningen. Specielt den elektroniske dialog rummer et positivt potentiale 

for læring og muligheden for refleksion og retrospektion. Ved at benytte forskellige 

undervisningsformer, både med og uden IT, er der mulighed for, at vi på et tidspunkt får 

”ramt” de forskellige elevkulturer, således at de alle finder udfordring i undervisningen.  

 
112 Larsen, Steen (1995)  
113 Fuglsang, Esben (1998) s. 434 
114 Glenstrup, Lone (2001) s. 21 
115 Dysthe, Olga (1997) s. 53 
116 Dysthe, Olga (1997) s. 215 
117 Olga Dysthe definerer det som det ”at inkorporere elevens svar i næste spørgsmål og på den måde få eleven 
til at reflektere videre over det, som vedkommende selv har sagt, og at række svaret ind i elevernes indbyrdes 
dialog”: Dysthe, Olga s. 227 
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I det nye dannelsesbegreb drejer det sig mere om kompetencer, ja ”Evnen til at sortere i og 

fravælge informationskanaler er måske en af de vigtigste kompetencer for det moderne 

menneske” 118, men også forandringskompetencen er vigtig. Samtidig har 

teknologiudviklingen medført, at en del kompetencer faktisk indlejres i maskinerne, tænk blot 

på de udviklede stavekontroller, grammatikkontroller m.m. Her skal vi huske den kulturelle 

indlejring, for det nytter ikke at benytte en teknologi, der kræver kompetencer, som slet ikke 

kendes i kulturen.  

Kommer IT til at gøre en forskel? - Bidrager IT til, at vi arbejder mere på tværs af fagene? - er 

jo begge spørgsmål, der kan være svære at få afklaret, men der er ingen tvivl om, at IT åbner 

muligheden for at forbinde den læring, der sker i skolen, med gruppe- og hjemmearbejde. Det 

er givet, at en sådan ændring af undervisningen kræver meget, men samtidig ved vi, at ”IT i 

undervisningen ikke pr. automatik resulterer i bestemte, forudsigelige effekter hvad angår 

undervisningens kvalitet”119, men som jeg kan se af mine undersøgelser, har brugen af pbc på 

NK ændret undervisningens organisering og facilciteret individuelle læringsstrategier.  Det er 

så spørgsmålet, om det er IT’en eller de arbejdsformer, der er blevet brugt sammen med 

IT’en, der har gjort en forskel. En stor del af læringen ved brugen af pbc finder sted ved det, 

som Lave og Wenge betegner situeret læring ved legitim perifer deltagelse, dvs. eleverne 

sidder i grupper, deltager i praksisfællesskabet og lærer ved ”learning by doing”. Samtidig vil 

den tavse viden kanaliseres fra den ene elev til den anden. Da vi ved, at ”Elever har 

forskellige læringsstrategier, og de når længst ved at udnytte de tilgange, der passer dem 

bedst.”120  og da vi samtid ved, at ”Viden læres… bedst under brug af den i en kontekst, hvor 

det er meningsfuldt at bruge den, og under vejledning af en person, der mestre den 

pågældende viden og faktisk selv udøver den”121, og da ”Læring er noget der foregår alle 

steder og hele tiden.”122, er det vigtigt, at vi opbygger vores IT-struktur, således at den kan 

understøtte en undervisning, der opfylder disse kriterier, så at teknologien ”giver den enkelte 

mulighed for i langt højere grad selv at tilrettelægge læringsforløbet”. Det er vigtigt, at 

lærerne får den videreuddannelse, der er nødvendig, for at de kan beherske IT på et niveau, 

der gør det muligt at bruge det i undervisningen. Jeg vil mene, vi skal forsøge at lægge op til, 

 
118 Fuglsang, Esben (1998) s. 441 
119 Undervisningsministeriet (2000, b) s. 32 
120 Laursen, Per Fibæk (1999) s. 219 
121 Laursen, Per Fibæk (1999) s. 220 
122 Qvortrup, Lars (2000) s. 7/10 
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at undervisningen kan foregå i forskellige læringsrum, sådan som Erik Prinds beskriver det123. 

Blot skal vi være opmærksomme på, at ”Det virtuelle læringsrum udgør en anden og 

anderledes virkelighed for handling og samhandling end det fysiske face-to-face orienterede 

læringsrum, og vil vi udnytte dette til at kvalificere menneskelige læreprocesser, er det 

nødvendigt at revidere og nytænke i forhold til den orienterede, og alt for ofte ureflekterede 

didaktik som vores undervisning og læring i det fysiske rum traditionelt har hvilet på.”124   

Dette vil jeg forsøge at tage højde for i mit forslag til en IT-struktur, og samtidig vil jeg 

foreslå en struktur, der kan komme til at understøtte kollaborativ læring med computeren 

(CSCL).   

IT til kommunikation 
Omkring kommunikation skriver Dag Ingvar Jacobsen, at ”Udfordringen er at forstå, hvilke 

forhold der kan fremme eller hæmme kommunikationen, og hvordan man kan gøre brug af 

disse forhold på en konstruktiv måde.”125  Endvidere anfører han, at de fleste 

kommunikationsproblemer i organisationer skyldes, at de ansatte modtager for lidt 

information, selvom det dog også hænder, at der er for mange informationer126.   Mere end 

nogensinde gælder det altså om at vurdere mængden og arten af informationer, der skal ud 

samt hvordan de ordnes og systematiseres.  Som Crilles Bacher skriver, er ”Åbenhed og 

tilgængelig, aktuel information på tværs af skolens enheder om, hvad, hvordan og for den 

sags skyld også med hvilket resultat der undervises, … af største betydning, hvis den enkelte 

skole skal have mulighed for at hænge sammen som en organisatorisk enhed.”127 Dette vil jeg 

også forsøge at tage højde for i mit bud på en IT-struktur. 

Overvejelser i forbindelse med en ny IT-struktur 
Det er mit ønske at komme med et bud på en IT-struktur, som kan bruges her og nu, men 

samtidig kan passes ind i den nye gymnasiereform, der kommer i 2005, og da skolen igennem 

de sidste år har lagt stor vægt på elementer, der er vigtige efter reformen, såsom 

projektarbejde, tværfaglighed, virtuel undervisning, og stor vægt på IT-integration i fagene, er 

jeg sikker på, at det vil være muligt.  

 
123 Prinds, Erik (1999) 
124 Undervisningsministeriet (2002,c) s. 75 
125 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) s. 270 
126 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) s. 277 
127 Bacher, Crilles (2000) s. 2/4 
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Vi står i den situation, at Amtet har bestemt, at vi skal bruge Fronter. Desværre mener 

Qvortrup, at når man lægger sig fast på ét IT-system så ”stivner kommunikative processer i 

faste strukturer og formater” 128 for, som han skriver: ”Valget af undervisnings- eller 

konferencesystem… svarer nærmest til indførelsen af katederet.” Jeg vil mene, at det er 

skolens mål, arbejdsopgaver og indhold, som bør være bestemmende for strukturen, og ikke 

omvendt, derfor anser jeg det for vigtigt at tage udgangspunkt i de visioner og mål, der er for 

skolen. Som tidligere anført tager skolens undervisning i stor udstrækning udgangspunkt i et 

konstruktivistisk læringssyn, hvilket IT-strukturen selvfølgelig må tage hensyn til. For at 

tilgodese lærernes ønske vil jeg dog mene, at systemet skal organiseres, således at det 

samtidig kan benyttes til både klasseundervisning med IT, undervisning i åbne læringscentre 

og evt. virtuel undervisning.  Det skal så være muligt for det enkelte hold/klasse/lærerteam 

selv at bestemme, hvornår hvilken undervisningsform skal bruges. Men mulighederne skal 

ligge i systemet.  

Som det er kommet frem i min analyse, skal Fronter bl.a. tjene som både 

kommunikationsorgan og som undervisningsplatform. Med den holdning ledelsen har til det 

nye system, bliver det i det først år nok i høj grad kommunikationsdelen, vi vil komme til at 

arbejde med. Og skal vi samtidig have en IT-struktur, der kan være med til at gøre NK til en 

lærende organisation, er det også betydningsfuldt at arbejde med den interne kommunikation, 

da den er ”et karakteristisk kendetegn for den lærende organisation” 129 Hvordan det eksakt 

bør bygges op, vil jeg forsøge at redegøre for i næste afsnit. Først vil jeg dog lige komme med 

nogle overvejelser om den generelle opbygning. Det er jo vigtigt at beslutte, hvem der skal 

have adgang til hvad, og hvilke rettigheder de enkelte skal have. Udover målene for 

undervisningen på skolen er der punkter i skolens målsætning, som jeg mener, er væsentlige 

at have med når IT-strukturen skal udfærdiges, det er: 
” at: 

• styrke demokrati og indflydelsen for alle grupper på skolen.. 
• ..styrke elevernes/kursisternes muligheder for at nå de mål, de sætter sig med hensyn til 

videreuddannelse 
• evaluere undervisning, arbejdsformer og skolestruktur regelmæssig 
• arbejdet i ledelsen er præget af synlighed 
• bibeholde og styrke de traditioner, der knytter sig til skolen 
• sikre overskuelige og relevante informationer gennem entydige informations-kanaler”130 

 

 
128 Qvortrup, Lars (2000) s. 2/10 
129 Jacobsen, Dag Ingvar (2002) s. 343 
130 Nykøbing Katedralskole (2002,a) 
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For at styrke demokratiet og indflydelsen for alle gruppe på skolen, mener jeg, det er vigtigt, 

at der er stor åbenhed omkring alle beslutninger, dvs. alle skal kunne se, hvor og hvorfor 

noget er vedtaget, bedst ville det være, hvis også alle var med i selve beslutningen. Det vil 

være muligt at lave indledende meningstilkendegivelser i konferencer, men de endelige 

beslutninger bør tages, hvor folk fysisk er til stede, således at man kan få hele den emotionelle 

del med.  

En stor del af systemet skal altså være åbent for alle med tilknytning til skolen, men samtidig 

bør der være rum, som kun er tilgængelige for en del af skolen. F.eks. bør både eleverne og 

lærerne have hver deres egne lukkede rum, hvor der kan diskuteres, udveksles materiale m.m. 

Det er også min overbevisning, at det er vigtigt, at alle har mulighed for at lægge 

materiale/skrive på nettet, således at der ikke opstår informationsflaskehalse.  

Jeg mener, det pædagogiske design er vigtigere end de systemspecifikke egenskaber, hvorfor 

jeg er imod præindrettede rum, der er ens for alle klasser/fag. Det vil nok være 

hensigtsmæssigt i starten at indrette de enkelte hold/klasserum meget enkelt og ens, således at 

elever og lærere har mulighed for at benytte det med det samme, men de mere avancerede 

indstillinger bør overlades til den enkelte lærer, når man har brug for det. Der skal således 

gøres meget ud af, at lærerne er opmærksomme på alle de værktøjer, der kan være med til at 

danne rammerne for en moderne aktiv læring, hvor vi kan bruge IT-innovativt eller på 

akkommodative præmisser, ved f.eks. at lave fællesdokumenter eller mindmaps.  Ligeledes 

skal der være mulighed for, at lærerens kendskab til den enkelte elev og dennes læreproces 

styrkes, til dette vil man kunne udnytte muligheden for logbogskrivning eller udarbejdelse af 

en portefølje. En portefølje består efter mine begreber af både en privat del, hvor man samler 

de opgaver m.m., man vil have gemt, og en åben del hvor man lægger, hvad man ønsker, 

andre skal se.  Porteføljen kan laves for en enkelt person eller for en gruppe. En sådan 

porteføljemetodik er systematiserende samtidig med at den skaber struktur og giver eleven 

mulighed for både selvrefleksion og retrospektion, hvilket kan styre dem i at nå deres mål. I 

Fronter er der indbygget mulighed for, at man kan følge den enkelte elevs aktivitet på nettet.  

Denne funktion kan være vigtig ikke så meget som kontrolfunktion, men mere som en 

oplysning til læreren om at der måske skal ”skubbes” lidt til en enkelt elev. Konferencer i sig 

selv skaber ikke læring, det er først ved deltagelse i dem, der kan finde læring sted, for ”Det 
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er den, som arbejder engageret og motiveret med stoffet på et niveau, som er udfordrende, 

men ikke for vanskeligt i forhold til nuværende stade, som lærer noget”131.  

Et vigtigt fokuspunkt for skolen er evalueringer. Det er besluttet, at hver klasse skal evaluere 

undervisningen mindst en gang pr. semester. Derfor skal det være muligt for at eleverne ved 

små test evaluerer sig selv, men også hele undervisningen skal kunne evalueres. Værktøjer til 

sådanne evalueringer skal også være tilgængelige. Systemet skal give mulighed for, at 

eleverne kan kommunikere direkte med læreren via mail eller beskeder i systemet. Eleverne 

vil herved tage større ansvar, så de opnår større personlig kompetence, og samtidig øges både 

kvantiteten og kvaliteten af lærerstøtten, der kan gives undervejs i læringsprocessen. Vi ser 

altså at ”IT-integrationen kan medvirke til at styrke undervisningsdeltagernes tilegnelse af og 

arbejde med almenfaglige kundskaber og færdigheder på en række punkter.”132   

Forslag til den nye IT-struktur 
I figur 12 skitserer jeg et forslag til en opbygning af et IT-system, der tager højde for, hvad 

jeg i mine analyser er nået frem til. 
 Administration Lærere Elever  Tap-personale Teamledelse 

Administration      

Lærere      

Elever      

Tap-personale      

Teamledelse      

  
Rum for hver af de enkelte grupper   

Rum for sammensatte grupper 

Figur 12 

Jeg vil kun koncentrere mig om de fælles rum og rummene for lærerne.  De andre grupper må 

selv beslutte deres indretning, så det bliver indrettet efter, hvad de har behov for. 

I det store rum (alrummet) som alle har adgang til, skal der være adgang til: 
Skemaer (elev-, hold- lærer-, vikar- og lokaleskema),     
Mødekalender,  
Årsplan,  
Informationer,  
Nyheder,  
Leksikon,  
Udvalgsrum (med dagsordener, referater, bilag m.m. samt mulighed for at stille spørgsmål)  

                                                 
131 Juul-Olesen, Karsten (2000) s. 27 
132 Andresen, Bent B. (2000) s. 112 
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Reservering af lokaler, IT-udstyr m.m.  
Eksamensplaner (når den tid kommer) 
Blanketter (ansøgningsskemaer, rejseafregninger m.m.) 
Evalueringer (rum til div. evalueringer)  
Projekter (rum med det generelle materiale, bestemmelser, gode idéer m.m. om vores projekter) 
Diskussionsforum  
IT-rum (indeholder div. vejledninger, datavejlederne, spørgsmål til datavejlederne (åbent forum) 
Bibliotek (nyheder, og spørgsmål til) 
Studievejledningen (indeholder materialer, links, spørgsmål til, træffetider, egen kalender) 
   

Dvs. det er her alle informationer kan findes. Alle har læserettigheder i alle rum.  De fleste 

steder er det kun administrationen/teamledelsen (eller en af dem udpeget), der har 

skriverettigheder. Undtaget er dog ”diskussionsforum”, hvor alle kan skrive, og hvor der er 

mulighed for at diskutere f.eks. skolens målsætning, fremtidig struktur for udvekslinger, 

kantinens varesortiment eller andre emner, som hele skolen kunne være interesseret i. Det kan 

ske i fællesdokumenter, således at alle kan se, hvad de andre har skrevet. Ligeledes kan alle 

skrive i evalueringer. Det kræver selvfølgelig, at der er adfærds- og spillerregler for sådanne 

rum, når alle skal have mulighed for at skrive der.    

I lærer/administrationsrummet skal der være adgang til: 
 Vagtskemaer til terminsprøve og eksamen 
 Hold/klasselister/lærerliste (burde ligge i alrummet, men det kan være imod elevernes ønske) 

Spørgsmål til administrationen 
 Informationer der kun berører lærerne (det kunne være oplysninger om klassers lærerskift o.lign) 
 Diskussionsforum 
Her bør det også primært være administrationen/teamledelsen, der har skriverettigheder og 

lærerne blot læserettigheder. Undtaget er spørgsmål til administrationen og diskussionsforum. 

Personfølsomme oplysninger bør ikke sendes som fælles besked, men som besked til den 

enkeltes postkasse. 

I lærer/elevrummet skal der være adgang til: 
 alle klasser/hold (dvs. et til 1.a idræt, 1.a dansk, 1.a studievejedning , 1.a projekter osv.) 
 fagrummene   
Her vil jeg mene, at alle elever og lærere skal havde adgang til alle klasse/holdrum, for at få 

den vidensdeling der er så vigtig. Det er dog kun de, der reelt er tilknyttet holdet/klassen eller 

de, der bliver inviteret til det, der har andet end læserettigheder. Klasserummene skal, som jeg 

tidligere har nævnt, opbygges med en simpel grundstruktur, og derefter indrettes efter den 

undervisning, der skal finde sted. Der skal også være et stamklasserum for hver klasse, hvor 

det kun er eleverne og alle deres lærere, der har adgang. Lærerne kan her få en lukket 

konference, hvor der kan ”holdes lærerforsamling”. Fagrummene skal åbne for alle, hvilket 

muliggør vidensdeling.  De skal fungere som fagdatabaser med div. læringsmaterialer, sådan 
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som Jørgen Bang beskriver det133. Derforuden kan de indeholde: videobånd, bøger, 

bekendtgørelser, opgaver, lærere der underviser i faget og links. Indenfor et fagrum vil det 

være fint med en lukket konference for faglærerne, således at der kunne diskuteres faglige 

problemer/udveksles materiale o. lign.  

Hvilke krav stiller det til organisationen 
Jeg mener, det er vigtigt at tænke på IT-omlægningen som en organisationsudvikling og ikke 

som en implementering af ny IT-struktur, for som vi har set det, ”den stigende udbredelse af 

IT ikke er én opgave men flere opgaver, som vedrører alle niveauer af aktiviteter i 

uddannelses-sektoren.” 134 Det vi står overfor, er altså en omstilling af hele organisationen, vi 

er på 4. trin af det komplekse omstillings begreb135. ”Omdrejningspunktet for en vellykket 

omstillings-proces er, at anvendelsen af IKT flyttes fra primært at være den enkelte lærers 

anliggende til at være en del af det ledelsesmæssige ansvar”136.  For at vi ikke skal blive 

overhalet indenom af teknologiudviklingen, må vi hele tiden være parate til forandringer i 

organisationen (være en lærende organisation). Lærerne bør have et kursus i hvordan det hele 

fungerer, allerhelst et kursus før opstart, som så kan følges op af timer efter start, evt. som 

små kurser med forskellige temaer, som ”udarbejdelse af portefølje”, ”logbog skrivning”, 

”opgaveretning på nettet” m.m.  En anden mulighed er IT-værkstedstimer, hvor den enkelte 

lærer ville kunne få hjælp til netop det projekt han ønsker. Den ”Fronterklasse” der er nævnt 

som skolens indsatsområde137 og som starter august 2003, kunne passende fungere som 

pilotklasse, således at resten af skolen ventede med at overgå helt til Fronter, til vi havde fået 

erfaringer fra denne klasse.        

Konklusion  
Det var mit formål med denne opgave at undersøge ” Hvordan kan man opbygge en IT-

struktur på Nykøbing Katedralskole der med rod i fortiden, tager udgangspunkt i 

nutiden og sigter på fremtiden?” Det har ikke været min intention at fremstille den eneste 

løsning, men blot at bidrage med et forslag, der kan indgå i debatten på lige fod med andre 

forslag.  

 
133 Bang, Jørgen (2000) s. 197 
134 Undervisningsministeriet (2000, b) s. 15/126 
135 Undervisningsministeriet (2000, b) s. 41/126  
136 CTU (2000), s. 19 
137 Nykøbing Katedralskole (2003, c) 
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Indledningsvis har jeg analyseret Nykøbing Katedralskole som organisation. Som det er 

fremgået har NK en gammel historie, der langt hen af vejen sætter sit præg på den kultur, der 

hersker på skolen. Selvom vi har mange elever og ikke så mange computere, har den nye 

tilbygning med fleksible borde, fast projektor, computer med netopkobling i hvert lokale samt 

mulighed for at bruge pbc i timerne, skabt optimale betingelser for en fleksibel og IT-baseret 

undervisning. Eleverne, der er midt i deres identitetsdannelse, har mulighed for at vælge 

forskellige måder at løse et givent problem på, og det vil være muligt for læreren i den enkelte 

time at tage udgangspunkt i elevernes behov/ønsker.  

Analysen af spørgeskemaerne viste, at både elever og lærere efterstræber at bruge IT både til 

undervisningen og til forberedelsen af undervisningen.  Ledelsen har et ønske om, at IT 

kommer til at spille en vigtig rolle som kommunikationsmiddel. Både elever og lærere 

udtrykker bekymring om at skulle i gang med et nyt IT-system, når vi har et, der fungerer 

godt.  

Min diskursanalyse viser, at ”brugen af IT i undervisningen” er italesat forskelligt af de 

forskellige grupper. Både ministeriet og Rektor siger at vi skal bruge IT. Amtet og lærerne 

har begge den holdning, at IT gør en forskel i undervisningen. Ligeledes er det for ”behovene 

i et nyt IT-system” fundet, at Amtet mener, systemet skal bruge til e-læring, mens Rektor 

mener at det skal bruges til vidensdeling. Om ”Intranettes funktioner” mener Rektor, at det 

skal bruges til kommunikation, læreren mener, at det også skal bruges som et pædagogisk 

redskab. Derfor mener jeg der skal være mulighed for både kommunikation, vidensdeling og 

læring. 

Jeg har fundet, at vores IT-system skal være to-strenget med både en Internetdel og en 

Intranetdel. Intranetdelen skal opbygges på en måde, så der nemt kan laves ændringer, således 

at den kan tilpasses de fleksible arbejdsprocesser, der finder sted på skolen.  

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg håber man lader det være op til det enkelte hold/klasse selv 

at detailplanlægge rummets opbygning, specielt da andre undersøgelser viser, at det ikke er 

populært i lærerkulturen at opsætte bestemte krav for sådanne rum.138 Jeg vil mene, at en 

pilotafprøvning af systemet ville have været gavnlig, inden hele skolen kastede sig ud i dette 

projekt.  

 
138 Undervisningsministeriet (2000,b) s. 105 
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Hvis det, som ledelsen har tilkendegivet primært skulle være et system til kommunikation, 

havde vi nok have været bedre tjent med at bibeholde FirstClass endnu et år.     

Alligevel ser jeg det som en udfordring at gå i gang med projektet efter sommerferien 2003. 

Min anbefaling vil være, at vi løbet af foråret 2004 laver en evaluering af forløbet og så 

reviderer strukturen til skolestarten 2004.  
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Bilag 

Bilag 1: Målsætning  
  
 Der er 3 overordnede visioner for dagligdagen på skolen. 
 
1.            Nykøbing Katedralskole skal tilbyde de bedste muligheder for faglig, 

personlig og social udvikling i en demokratisk kultur præget af gensidig 
respekt, fællesskab og mangfoldighed. 

  
2.          Nykøbing Katedralskole skal være en moderne uddannelses-institution, 

hvor idéer om dannelse og undervisning bliver udfordret på et højt fagligt 
niveau. Undervisningen sætter elever og kursister i stand til at reflektere 
og giver dem  lyst til selvstændigt og nysgerrigt at sætte sig ind i nye 
emner.  

  
3.          Nykøbing Katedralskole skal være en arbejdsplads, der udvikler sig med 

respekt for traditionerne og som alle er glade for og kan være stolte over. 
   
1. Udvikling i en demokratisk kultur
 Centralt for Nykøbing Katedralskole er, at skolen som helhed fungerer i 
sammenhæng med lokalsamfundet, og at eleverne, der uddanner sig her, udvikler 
sig til hele mennesker.  Vi ønsker en skole, der satser på faglige, personlige og 
sociale kompetencer og en skole, der styrker de internationale relationer og giver 
interkulturel forståelse . 
  
Ligeledes ønsker vi at tilbyde de bedste rammer for at personalet kan udvikle sig 
fagligt, pædagogisk og socialt. Engagement og ansvarlighed i forhold til job og 
undervisnings-situation er forudsætningen for et læringsmiljø, som danner grundlag 
for aktiv og nysgerrig deltagelse. 
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Skolens dagligdag skal være præget af kulturel mangfoldighed, hvor der er plads til 
den enkeltes styrker og svagheder.  
  
Det er skolens målsætning at:  
•        styrke demokrati og indflydelse for alle grupper på skolen i forbindelse med 

arbejdet i udvalg og deltagelse i de generelle beslutningsprocesser. Herved 
styrkes kendskabet til og medansvaret for trufne beslutninger og gældende regler. 

•        forbedre skolens studiemiljø og styrke elevers/kursisters muligheder for at nå de 
mål, de sætter sig med hensyn til videreuddannelse. 

•        styrke det kulturelle og sociale liv udenfor normal skoletid.  
•        styrke den faglige udvikling i relation til samfundsudviklingen og samarbejdet på 

tværs af landegrænser i form af udvekslinger.  
  
 
2. Moderne uddannelsesinstitution
 Den hastige samfundsudvikling og den bredere rekruttering af elever og kursister 
gør det naturligt, at Nykøbing Katedralskole er en skole, der er præget af dynamik og 
fleksibilitet i udviklingen af undervisningen og forholdet mellem lærere, 
elever/kursister og ledelse. Nykøbing Katedralskole er en institution, hvor 
undervisningen og skolens struktur udvikles og fornyes.  
Vi ønsker en skole med en pædagogik, der vægter åbenhed over for 
samfundsudviklingen med henblik på at kunne ruste eleverne fagligt, socialt og 
personligt til det globale samfund. 
  
Det er skolens målsætning at: 
•        styrke mulighederne for at afprøve nye undervisningsmetoder, der tager hensyn 

til elevernes/kursisternes forskellige forudsætninger og bevarer det høje faglige 
niveau. 

•        styrke medindflydelse på undervisningens indhold og undervisningsmetoderne 
med det formål at skabe erkendelse af, at den gode undervisning er et fælles 
projekt mellem lærere og elever/kursister. 

•        udvikle det tværfaglige samarbejde med henblik på at styrke den faglige og 
pædagogiske udvikling. 

•        styrke anvendelsen af IT i alle skolesammenhænge. 
•        give de ansatte gode muligheder for efteruddannelse. 
  
3. Den gode arbejdsplads
Nykøbing Katedralskole er en arbejdsplads, hvor det forventes, at personalet og de 
elever og kursister, der har valgt at gå på skolen, deltager aktivt i skolens liv og yder 
en indsats, der fremmer ansvarlighed over for skolen, dens mål, identitet og 
historiske baggrund. 
  
På Katedralskolen sætter vi det faglige højt. Det sker på en måde, så alle føler, at der 
er brug  for den enkelte i helheden, og at han/hun værdsættes for sin indsats.  
Skolens dagligdag er  karakteriseret ved respekt, tolerance, en åben dialog og 
gensidig tillid mellem alle grupperne på skolen.  
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Den gode arbejdsplads fører til en større arbejdsglæde, selvtillid, motivation, 
engagement, samarbejde og udvikling - mål og kvaliteter, som er til gavn og glæde 
for den enkelte, men også for skolen som helhed.  
  
Det er skolens målsætning at:  
•        styrke samarbejdet på alle niveauer: på tværs af klasser, fag- og 

personalegrupper.  
•        evaluere undervisning, arbejdsformer og skolestruktur regelmæssigt. 
•        arbejdet i ledelsen er præget af synlighed og lydhørhed over for elever/kursister, 

ansatte, forældre og lokalsamfund. 
•        sikre overskuelige og relevante informationer gennem entydige 

informationskanaler. 
•        synliggøre frivillige og sociale aktiviteter. 
•        sikre ligeværdighed mellem de forskellige elev- og medarbejdergrupper på 

skolen.  
•        sikre  tidssvarende fysiske rammer og arbejdsforhold for elever/kursister og de 

ansatte. 
•        at styrke elevernes kollektive ledelse og elevråd for at tilskynde dem til at gå ind i 

elevrådsarbejdet og gøre elevgruppen mere aktiv og demokratisk engageret. 
•        bibeholde og styrke de traditioner, der knytter sig til skolen. 
  
Målsætningen for Nykøbing Katedralskole revideres løbende: 
 - på visionsniveau hvert fjerde år - næste gang i 2006 
 - på målsætningsniveau hvert andet år - næste gang i 2004 
 - på handlingsplanniveau hvert år - næste gang i 2003 
  
Vedtaget af bestyrelsen 29/5 2002 
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Bilag 2: Spørgeskema til eleverne 
Fra sommeren 2003 skal skolen overgå til et nyt kommunikationsprogram, der delvis skal 
erstatte ”infokatten”.  Vi skal kun benytte den til at sende og modtage mails.  Dvs. beskeder 
fra enkeltpersoner til enkeltpersoner. Resten skal foregå i et system der hedder ”Fronter”. 
For at være så godt rustet som muligt til den nye situation, vil jeg godt høre i hvilket omfang 
du tidligere har benyttet infokatten og hvordan du kunne tænke dig at kommunikationen 
fremover skal være på skolen. 
Linie:       

sproglig  matematisk  HF  Årgang  
 
Køn: 

M  K  
 
1) Hvad har du adgang til der hjemme 

Egen 
computer 
med netadg. 

Egen 
computer 

Husets 
com. Med 
Netadg 

Husets 
computer 

Vi har ikke 
computer 

 
 

    

 
2) Hvor ofte bruger du intranettet (infokatten) 

Flere 
gange pr. 
dag 

Hver dag Hver 2.-3. 
dag 

1.g pr. uge Hver 
14.dag 

Hver 
måned  

Aldrig 

 
 

      

 
3) Sæt kryds ved de programmer du jævnligt bruger (1-2 g./uge) 

Infokatten Internettet Word Excell MatChad Powerpoint  Andre(Skriv 
hvilke) 
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4) Jeg vil gerne have mulighed for at hente opgaver m.m. på nettet: 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
5) Jeg vil gerne have alle lektier m.m. på nettet 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

6) Jeg vil hver dag orientere mig på nettet om der står noget der er vigtig for min 
skoledag i morgen. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
7) Jeg vil finde det naturligt at kigge på nettet hvis jeg er i tvivl om hvad vi skulle lave i 

et fag i morgen. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
8) Jeg ville benytte mig af en elektronisk lektiehjælp, hvis jeg havde problemer med et 

fag. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
9) Jeg ville føle det naturligt at følge med (på nette) i hvad der sker i de forskellige 

udvalg der er på skolen. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
10) Jeg ville deltage i debatter på nettet med andre elever hvis der var mulighed for det.  
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Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
11) Jeg ville benytte netkalenderen hvis jeg kunne lave min egen personlige kalender. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
12) Jeg ville benytte mig af vejledninger på nettet hvis jeg f.eks. var i tvivl om hvordan 

man lavede en power point eller brugte et regneark. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
13) Jeg ville stille spørgsmål til administrationen på nettet hvis der var noget jeg var i tvivl 

om. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
14) Jeg ville se min eksamensplan på nettet hvis det var muligt. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
15) Jeg ville benytte nettet til at kommunikere med min studievejleder. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
16) Jeg ville gerne ha’ rettet mine opgaver på nettet, dvs. modtage dem med kommentarer 

og rettelser elektronisk. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken Lidt uenig Meget Helt 
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enig eller 
uenig 

uenig  uening 

 
 

      

 
17) Jeg ville gerne kunne aflevere alle mine opgaver elektronisk. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
 
 

18) Jeg ville gerne have alle bekendtgørelser m.m. liggende elektronisk 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

19) Skriv hvordan computeren har været benyttet i undervisningen i år: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20) Skriv hvad du gerne ville kunne benytte vores kommunikationssystem til: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- Brug gerne bagsiden 
 
Hvis du ikke ville have noget imod at komme til et lille interview omkring dette så skriv dit 
navn på  
Her: 
 
 
Navn:                                                                  Klasse: 
 
 
 
Tak for hjælpen LG 
 
Bilag 3: Spørgeskema til lærerne   
                        Retur til LG 
Fra sommeren 2003 skal skolen som bekendt overgå til et nyt kommunikationsprogram, der 
skal erstatte ”infokatten”.  Da jeg lige nu sidder og skriver på en opgave om IT-strukturen på 
Nykøbing Katedralskole, vil jeg godt høre i hvilket omfang du tidligere har benyttet 
infokatten og hvordan du kunne tænke dig at kommunikationen fremover skal være på skolen. 
En del af tingene har du sikkert svaret på flere gange, men da der sker meget på IT-området 
vil det være rart med de nyeste data. 
Til alle der besvarer dette vil der, som tak for hjælpen, være en lille ”godbid” på 
næstkommende PR-møde.  
På forhånd tak for hjælpen  
LG 

Køn:              M      □ K   □ 

Alder:          <30 år  □   30-39 □  40-49 □ 50-59 □ 60- □ 

Faggruppe:Humanistisk□ Naturvidenskabelig□ Samfundsvidenskabelig□ 
Administration□ 

Har du været i år/skal du på Gym-IT i næste skole år:      Ja □  Nej □ 

19) Hvad har du adgang til der hjemme 
Computer 
med netadg. 

computer Jeg har ikke 
computer 
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20) Hvor ofte bruger du intranettet (infokatten) 

Flere 
gange pr. 
dag 

Hver dag Hver 2.-3. 
dag 

1.g pr. uge Hver 
14.dag 

Hver 
måned  

Aldrig 

 
 

      

 
21) Sæt kryds ved de programmer du jævnligt bruger (1-2 g./uge) 

Infokatten Internettet Word Excell MatChad Powerpoint  Andre(Skriv 
hvilke) 

 
 

      

 
22) Jeg henter ofte elevernes opgaver m.m. på nettet: 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
23) Jeg vil gerne fremover have at eleverne aflevere på nettet. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
24) Jeg orientere mig på nettet om der står noget der er vigtig for min arbejdsdag i 

morgen. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
25) Jeg vil fremover gerne have muligheden for at orientere mig på nettet om der står 

noget der er vigtig for min arbejdsdag i morgen  
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
26) Jeg vil gerne have mulighed for at tilbyde elektronisk lektiehjælp til min elever 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken Lidt uenig Meget Helt 
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enig eller 
uenig 

uenig  uening 

 
 

      

 
27) Jeg ville føle det naturligt at følge med (på nette) i hvad der sker i de forskellige 

udvalg der er på skolen. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
 

28) Jeg ville deltage i debatter (faglige, pædagogiske) på nettet med andre lærere hvis der 
var mulighed for det.  

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
29) Jeg ville benytte netkalenderen hvis jeg kunne lave min egen personlige kalender. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
30) Jeg ville benytte mig af vejledninger på nettet hvis jeg f.eks. var i tvivl om hvordan 

man lavede en power point eller brugte et regneark. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
31) Jeg ville stille spørgsmål til administrationen på nettet hvis der var noget jeg var i tvivl 

om. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
32) Jeg ville se min eksamensplan på nettet hvis det var muligt. 
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Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
33) Jeg ville benytte nettet til at kommunikere med mine fagkollegaer. 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
 
34) Jeg ville gerne kunne rettet mine opgaver på nettet, dvs. sende dem med kommentarer 

og rettelser elektronisk. 
Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
35) Efter Fronter kurset (2 timer) føler du dig i stand til at benytte det fra 1.8.2003 

Helt enig Meget enig Lidt enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Lidt uenig Meget 
uenig  

Helt 
uening 

 
 

      

 
36) Skriv hvad du evt. mangler for at kunne benytte Fronter: 

 
 
 

37) Hvorfor bruget du IT? 
a. I undervisningen 

i. eksempler på faglige begrundelser? 
 

ii. eksempler på pædagogiske begrundelser? 
 

b. Til forberedelsen 
i. eksempler på faglige begrundelser? 

ii. eksempler på pædagogiske begrundelser? 
 
 

38) Hvilken rolle spiller den elektroniske kommunikation for dit samspil med - ledelsen - 
kolleger – elever? 
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39) Hvordan synes du at skolen i praksis forsøger at få udviklingen af teknisk infrastruktur 
til at hænge sammen med pædagogik og organisation - (status på processen)? 

 
 
 

40) Er der nogen initiativer/tiltag (på IT-området), du kan pege på som dem, der har gjort 
en forskel? 

 
 
 

41) Er der modsat nogen initiativer (på IT-området), du kan pege på, som har været 
fejlagtige? 

 
 
 

42) Hvem på skolen får efter din mening ideerne til de nye tiltag? 
 
 
 

43) Hvad betyder det for medarbejdernes holdning til IT-projektet, at ledelsen selv bruger 
IT og fremmer IT-systemer på forskellige områder? 

 
 
 

44) Hvilken betydning har ledelsens brug og holdning til IT til din benyttelse af IT? 
 
 
 

45) Hvilke krav stiller udviklingen af skolens IT-anvendelse (i forhold til pædagogik og 
organisation) til ledelsen? 

 
 
 

46) Hvordan oplever du kollegers og elevers engagement i udviklingen af skolen IT-
anvendelse? 

 
 

47) Hvad skal, efter din mening, hjemmesiden bruges til? 
- og hvad skal Fronter bruges til? 

 
 
Tak for hjælpen har du yderligere kommentarer kan du skrive det nedenunder (på bagsiden, 
hvis du skriver på papir) 
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Bilag 4: Spørgeskema til ledelsen 
 
 

1) Hvorfor bruges IT på skolen? 
a. Faglige begrundelser: 

 
 

b. Pædagogiske begrundelser: 
 
 

2) Hvem på skolen får ideer om nye tiltag indenfor IT-området? 
 
 

3) Hvad er hensigten med at indføre Fronter? 
 
 

4) Hvilke funktioner mener ledelsen der bør være i et sådan intranet? 
a. Funktioner for administrationen: 

 
 

b. Funktioner for lærere: 
 
 

c. Funktioner for elever: 
 
 

5) Hvilken betydning har brugen af intranettet (FirstClass) haft for læreren? 
 
 

6) Hvilken betydning har brugen af intranettet (FirstClass) haft for eleverne? 
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7) Hvilken betydning har brugen af intranettet (FirstClass) haft for administrationen? 
 
 

8) Hvilke programmer bruges på skolen? 
a. Af ledelsen 

 
 

b. Af lærerne 
 
 

c. Af eleverne 
 
 

9) Hvordan forsøger I i praksis at få udviklingen af teknisk infrastruktur til at hænge 
sammen med pædagogik og organisation? 

10)  Kan man identificere en "vej", I har gået, et mønster i jeres forløb - som kan 
beskrives, så andre kan hente inspiration i den? 

a. Er der nogle initiativer/tiltag I kan pege ud som dem, der virkelig har gjort en 
forskel? 

 
 

b. Er der arbejdsprocesser, der klart fungerer bedre med nettet end uden? 
 
 

c. Er der modsat nogen initiativer, som I fortryder, og som I klart vil fraråde 
andre at forsøge sig med? 

 
 
 

11) Hvordan får I jeres ideer til nye tiltag – hvem på skolen får ideerne? 
 
 

12) Hvilke krav stiller udviklingen af skolens IT-anvendelse (i forhold til pædagogik og 
organisation) til ledelsen? 

 
 

13) Hvad betyder det for medarbejdernes holdning til IT-projekter, at ledelsen selv bruger 
IT og fremmer IT-systemer på forskellige områder? 

 
 

14) Hvordan oplever I medarbejderes og elevers engagement i udviklingen af skolens IT-
anvendelse? 

 
 

15) Fremtidsorienteret status: 
a. Eksempler på initiativer, som er undervejs: 
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b. Målsætningen for den kommende periode (kort vs. lang sigt) 

 
16) Hvilket formål skal skolen hjemmeside tjene fremover? 

 
 
 
 
 
På forhånd Tak 
 
LG 
 
   
 



Bilag 5: Ledelses- og samarbejdsstruktur 

Økonomiudvalg Pædagogisk udvalg IKT udvalg 
Budget og regnskab Tænketank for pæd. Udvikling Skolens IKT-udvikling 
Kantinens økonomi Forsøg. Udvikling af programpolitik og 

strategier for intern 
efteruddannelse. 

Bygninger/lokaler 4 lærere, 4 elever, 1 inspektor, 1 TAP 
4 lærere, 4 elever, 3TAP 

3 lærere, 1 datavejleder, 1 
inspektor, 1 TAP 

1 inspektor, rektor 
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139

 
 
 

 
 
139 „Katten“ 2002/2003, s. 32 

Internationalt udvalg Informationsudvalg 
Intern og ekstern kommunikation 
EDB og AV-udstyr 
Kontakt til afleverende skoler 
Uddannelsesmesse 
Sektornet og web-sider 
4 lærere, 4 elever, 1 datavejleder, 1 
inspektor, 1 TAP 

Fællesudvalg 
Udvekslinger Temadage 
Inspiration og tænketank Morgensamling 

Idrætsdage.  Introduktion 
Elevfester 
4 lærere, 4 elever, 1 inspektor, 
1 TAP 

Ekskursioner 
4 lærere, 4 elever, 1 inspektor, 1 
TAP 

Rektor 
Bestyrelse 

Amt 

Pædagogisk råd 

Samarbejds- 
udvalg (SU) 

Elevråd 

TAP 
TR 

Kunstudvalg 
Ad hoc udvalg 

Holddannelses-, time-fagfor- 
delings- og ansættelsesudvalg 
Rektor, led. Inspektor, lærere, 
TR 

Udvalg nedsat under SU-
regelsæt: 
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Bilag 6: IT-materiel 
 
Lokale Computer Projektor Netadgang Div. 

Data 1 20 stk 500 Mhz  Ja  

Data 2 15 stk 1200 

Mhz 

1 Ja  

Data 3 8 stk 166 Mhz   Ja  

Bio 1 2  Ja  

Bio 2     

Bio lab 1  Ja  

Fysik, kemi, natur  9  1 Ja  

Design 2    

Lærerværelset 1    

Hum lab  1   

Bærbare 18  Trådløse  

Normalklasser nye 14 bærbare 14 Trådløse  

Normal klasser gl.  6 løse Ja Står på gangene 

Billedkunst     

Film og TV     

Pæd. Værksted. 9    

Mediatek 6 stk 1200 Mhz  Ja  

Bibliotek 1     

Rektor 1 bærbar    

Administration 9     

Studievejlederkontor 2 + 1 bærbar    

Datarum 3   3 servere 
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Bilag 7: Strategi og handleplan for Nykøbing Katedralskole 
 
Skolens brug af IKT, hviler på to ben. Dels skolens websider, dvs. skolens "netansigt" 
udadtil, og dels skolens faglige og pædagogiske brug af IKT i undervisningen.  
Denne rapport omhandler Katedralskolens langsigtede strategier og mere kortsigtede 
handleplaner indenfor informationsteknologien. 
 
Rapporten falder i 6 dele: 
1. Den overordnede strategi for Nykøbing Katedralskole 
2. Eleverne  
3. Lærerne 
4. De ydre rammer 
5. Vedligeholdelse 
6. Andet 
 
Punkterne 2 til 6 er delt op i 5 underpunkter. 
a. Mål 
b. problemer 
c. Strategier 
d. Handleplaner 
e. Finansiering 
 
Som bilag vedlægges en tidsplan for implementeringen af handleplanen.  
 
Da Katedralskolen står overfor en væsentlig udbygning/renovering af de nuværende 
lokaler vil handleplanen blive revideret i efteråret 2001. Vedlagte plan tager således 
udgangspunkt i skolens nuværende fysiske rammer. 
 

Den overordnede IKT-strategi for Nykøbing Katedralskole
 
På Nykøbing katedralskole har vi en årrække haft gode erfaringer med at inddrage 
IKT i undervisningen i en række fag. Det er vigtigt at holde sig for øje at fagene har 
forskellige behov og muligheder for at inddrage IKT i undervisningen og IKT-
udviklingen er uens mellem fagene pga. fagtraditioner, fysiske rammer, eksamens 
former osv.  
I fremtiden bør alle fag have muligheden for at bruge IKT i undervisningen, når det er 
en pædagogisk fordel. Eleverne skal erfare at IKT bruges optimalt, hvor den er til 
gavn for indlæringsprocessen og evalueringen.  
Derfor er fleksibilitet et nøgleord i Katedralskolens IKT-strategi. Fagene og den 
enkelte lærer skal have mulighed for at bruge IKT i undervisningen på den 
pædagogisk mest fordelagtige måde.  Dette kræver at der i undervisningen både skal 
være adgang til hele datalokaler (til klasseundervisning, sprogtest og lign.), til 
studiemiljøer med et antal computere  (gruppearbejde, projektarbejde mm.) og at det 
er muligt at bruge IKT i klasselokalerne.  
  
På katedralskolen vægter vi anskaffelse af teknik ligeså højt som fagenes og 
faggruppernes anvendelse af IKT i undervisningen. Derfor er det en del af 



 81

Katedralskolens overordnede strategi at styrke brugen af IKT i samarbejdet mellem 
beslægtede fag om brug af IKT i udviklingen af nye prøveformer, tværfaglige 
projekter, fagdidaktik og evalueringsformer.  
 

2. Eleverne
2.a. Mål 

 at eleverne i deres undervisning får integreret IKT og at eleverne anvender IKT 
som værktøj i alle fag. 

 at eleverne har adgang til studierelevante IKT-faciliteter på skolen. 
 at alle elevgrupper får størst mulig IKT-kompetence. 

 
2.b. Problemfelt 

 Det er et generelt problem, at lokale bygningsforhold og manglende kapacitet 
hæmmer adgangen til PC'er og perifert udstyr. 

 Der mangler egnede studiemiljøer, med mulighed for adgang til IKT, hvor 
eleverne/klasserne kan lave projekter, gruppearbejde og individuelt arbejde. 

 Elevernes viden om IKT er meget uensartet, nogle elever er meget dygtige og har 
stor viden om informationsteknologiens mange muligheder, andre har intet 
kendskab til IKT. Dette gør det mere besværligt for de enkelte lærere at inddrage 
IKT i undervisningen, da man kommer til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på, 
at hjælpe de svage elever med de basale programmer. 

 En stor del af skolens PC'er er så gamle, at det reelt ikke er muligt at benytte for 
eks. internettet til informationssøgning.  

 
2.c. Strategi 

 Der skal sikres en fortsat udbygning af IKT-arbejdspladser til eleverne, således at 
IKT udover datalokalerne, også kan inddrages i den daglige undervisning udenfor 
datalokalerne.   

 Eleverne sikres bedre erkendelse af IKT's mange facetter ved at perifert udstyr i 
større udstrækning end nu bruges i undervisningen.  

 Eleverne sikres kendskab til de grundlæggende programmer og det fagspecifikt 
programmel (f.eks. musik-programmel). 

 Der arbejdes mere målrettet med at inddrage IKT i undervisningen på de 
områder, hvor det er fagligt og pædagogisk relevant. 

 
2.d. Handleplan 
Kompetencer 

 Alle elever skal gennemføre et kursus i brugen af IKT - både i brugen af skolens 
basale programmer, herunder skolens FirstClass system og i brugen af 
internettet. IKT-kurset indarbejdes i en samlet plan for introduktionen af nye 
elever på katedralskolen.  

 Alle eleverne gøres til normalbrugere på skolens infokatsystem. 
 
IKT-arbejdspladser 

 Fleksible studiemiljøer: I forbindelse med indretningen af festsalen til studiemiljø 
indkøbes et større antal bærbare PC'ere og der etableres et radiostyret system, 
så eleverne kan gå på skolens net og  internettet, mens de opholder sig i 



 82

studiemiljøet. De bærbare PC'er afleveres efter timen.  
 På forsøgsbasis gøres lokale 20 et åbent studiemiljø baseret på tynde klienter. 

Rummet skal kun bruges til skriverum - dvs. der vil ikke være adgang til for eks. 
nettet.  

 Mediateket og Data 3 etableres som åbne studiemiljøer. 
 
2.e. Finansiering 
Amtets IKT-pulje 
Fleksible studiemiljø i festsalen (30 bærbare, sender + netkort): ca. 500.000 kr. 
Åbent studiemiljø i lokale 20 (server): 50.000 kr.  
Etablering af tidssvarende studiemiljøer i data 3 og mediatek (16 maskiner) ca. 
128.000 
 
Skolen IKT-budget 
Kurset søges indarbejdet i en revision af skolens introduktion af nye elever for 
skoleåret 2002-2003. Kurset varetages af klassens lærerteam. Datavejlederne 
udarbejder vejledninger.   
Etablering af 200 nye brugere til first-class: ca. 20.000 kr. 
 
 

3. Lærerne 
 
3. a. Mål 

 alle lærerne har adgang til deres personlige PC med sektornettilslutning. 
 at lærerne tilbydes et omfattende efteruddannelsestilbud, der støtter dem som 

daglige brugere af IKT. 
 at der vedvarende er efteruddannelsestilbud, som holder lærerne ajourført med 

IKT-udviklingen indenfor deres fag 
 at lærerne har de fysiske muligheder for at inddrage IKT, når han/hun finder det 

fagligt relevant.  
 
3.b. Problemfelt 

 Lærernes muligheder for at benytte IKT i deres forberedelse på skolen og i 
undervisningen er begrænset af en række forhold: 
- at der er kun et lærerforberedelsesrum med PC'ere og netadgang 
- at der kun 1 PC'e til hver 10 lærere. 
- at skolen kun har to klasserum med PC'er og et studierum med netadgang.  
- at de enkelte klasseværelser er ikke forbundet til skolens net. 
- at der findes kun et lokale med en permanent opstillet projektor, tilknyttet PC'er. 

 Det forsøgsarbejde og de erfaringer, der er med at inddrage IKT i undervisningen 
bliver ikke koordineret og evalueret ordentligt. 

 
3.c. Strategi 

 Hver lærer får en personlig PC'er med opkobling på bopæl eller placeret på 
skolen. 

 Der iværksættes en kursusplan for generelle kurser og for specialkurser.  
 Flere af skolens lærere opnår en master i IKT og pædagogik. 
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3.d. Handleplan: 
Kompetencer og undervisning 

 Der etableres 3 særlige IKT kurser gældende for NK.  
- grundkursus med fokus på brugen af infokatten, scanning, søgning på 

internettet  brugen af faglige IKT-prorammer, WP tekstbehandlingsprogram. 
- konstruktion af hjemmesider og brug af internettet i undervisningen. 
- udvidet kursus: Databaser, billedbehandling, elektronisk lektieværksted, 

javascript m.m. 
 Der afsættes midler til intern efteruddannelse indenfor de forskellige faggrupper. 
 Forsøgsarbejde indenfor undervisning, pædagogik og eksamensformer støttes 

økonomisk. 
 IKT samarbejdet mellem de 5 fagfamilier (sprogfagene, øvrige humanistiske fag, 

naturvidenskabelige fag, samfundsvidenskabelige fag og kreative fag) styrkes 
med henblik på at udvikle nye prøveformer, tværfaglige projekter og 
evalueringsformer.  

 Flere af skolens lærere deltager i kurser under Gymnasie-IT. 
 I løbet af en 2 årig periode har alle fag etableret en hjemmeside. 

 
IKT-arbejdspladser 

 Det er skolens holdning at anskaffelse af personlige PC'er til lærerstaben og 
betalt netopkobling skal være en del af en samlet amtslig løsning ( som for 
eksempel i Århus amt). 

 I forbindelse med ombygningen/tilbygningen undersøges muligheden for at 
oprette flere forberedelsesrum med netadgang osv. for lærerne/fagene 

 
3.e. Finansiering 
Amtets IKT-pulje 
Prisen på ca. 80 bærbare PC'er + betalt opkobling er ca. 1 mio. kr. 
 
Skolens IKT-pulje 
Udgifter til IKT-efteruddannelse, opretholdelse af fagenes hjemmesider, 
forsøgsarbejde med IKT i undervisningen søges finansieres via skolens 
efteruddannelsespulje og via tilførsel af timer til IKT-udvalget.  
 
 

4. Den ydre ramme 
4.a. Mål 

 Katedralskolen indrettes/udbygges, så lærerne har arbejdslokaler, hvor de kan 
planlægge og forberede undervisningen med adgang til PC, printer, scanner mm., 
samt at lærerne vederlagsfrit kan koble sig på skolens net fra bopæl. 

 elevernes adgang til PC'ere og net først og fremmest sikres ved en tilstrækkelig 
mængde maskiner med perifert udstyr. 

 At det på Katedralskolen altid er muligt at benytte informationsteknologien i 
forbindelse med undervisningen. Det gælder naturligvis både eleverne og 
lærerne. 
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4.b. Problemfelt 
 Skolens største problem, er at der ikke findes decentrale åbne studiemiljøer, med 

adgang til IKT og at klasselokalerne er for små til at rumme både elever og IKT- 
faciliteter. For lærerne og eleverne betyder det ofte besværlige 
planlægningshorisonter og kø ved de eksisterende datalokaler.  Ligeledes 
medfører det ofte, at det er svært at variere undervisningen i det omfang man 
ønsker.   

 I de tilgængelige studiemiljøer er der ikke adgang til computere med netadgang. 
 Skolens klasselokaler er ikke tilkoblet skolens intern net.  
 Der findes kun et klasselokale med muligheder for at bruge multimedier som 

redskab i undervisningen. 
 
4.c. Strategi 

 Mulige lokaler søges indrettet som åbne studiemiljøer 
 I forbindelse med udbygning af skolen med klassefløjen søges etableret en række 

åbne studiemiljøer og forberedelsesrum til lærerne. 
 Udbygning af net færdiggøres, således at det bliver muligt at gå på nettet fra hele 

skolen. 
 
4.d. Handleplan 

 Arbejdet med den papirløse skole udbygges, således at langt størstedelen af den 
interne skriftlige kommunikation på skolen foregår via skolens FirstClass system. 

 Lokale 20 etableres som studiemiljø med tynde klienter. 
 Data 3 og mediateket gøres til åbne studiemiljøer 
 Der søges etableret det fleksible studiemiljø i skolens festsal.  
 Skolens interne net udbygges, så hele skolen bliver dækket ind.  
 Der etableres multimediefaciliteter i hum-lab. 

 
4.e. Finansiering 
Amtets IKT-pulje 
Server til indretning af åbne studiemiljøer, fleksible studiemiljø i festsalen (se 
tidligere) 
Kabling af hele skolen: 175.000 kr.   
Der etableres multimediefaciliteter i Hum-lab. Pris ca. 75.000. 
 
 

5. Vedligeholdelse
5.a. Mål 

 At benytte lokale ordninger, som sikrer både den tekniske og den pædagogiske 
support i størst muligt omfang. 

 At skolens kan tilbyde tidssvarende IKT-udstyr og software.  
 
5.b. Problemfelt 

 Der mangler tilstrækkelige ordninger for fornyelse af og vedligeholdelse af 
udstyret. 

 
5.c. Strategi 
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 Der etableres vedligeholdelsesordninger for skolens udstyr og hjælp til lærernes 
eget udstyr. 

 Skolens udstyr og programmer udskiftes løbende og i et højere tempo end nu. 
 
5.d. Handleplan 

 Skolens PC'er har en anslået levetid på max. 3 år, hvorefter den bør skiftes ud. 
Med det nuværende antal PC'er svarer det til ca. 30 om året.  

 Dertil kommer udskiftning af det perifere udstyr (bl.a. skolens server).  
 Udskiftning af generelt programmel efter 3-4 år:  
 Den nuværende ordning hvor lærerne kan søge teknisk assistance hos amtets 

IKT-pedel fortsættes. 
(For oversigt over vedligeholdelse se bilag) 
 
5.e. Finansiering 
Amtets IKT-pulje. 
Hvis levetiden for datamaskinerne sættes til 3 år betyder det at 30 datamaskiner skal 
udskiftes hvert år. Med en stykpris på 7000 bliver det til 210000 kr. pr. år. 
Hvis der kun anskaffes 20 nye maskiner (og derunder) betyder det at kvaliteten af 
skolens udstyr forringes. 
 
Skolens IKT-pulje 
Kvaliteten af datamaskinerne er blevet bedre. Vi oplever at skærme holder længere 
og at selve maskiner er mere robuste.  65000 kr pr. år er et bud der så dækker  
papir toner til datalokalerne, software til server og programmer til vedligeholdelse af 
net. (virus) udskiftning af defekte dele (skærme, netkort, mus, tastatur, harddiske) 
 
 

6. Andet 
 
6.a. Mål 

 At lærerne har mulighed for at deltage i udviklingen af elektroniske 
undervisningsmaterialer. 

 At der på mange områder defineres konkrete faglige udviklingsprojekter, der kan 
implementeres i undervisningen (klassevis, holdvis og individuelt). 

 At den store viden, der er blandt ansatte og på institutioner, gøres tilgængelig. 
 
6.b. Problemfelt 

 Der mangler koordinering af forskellige udviklingsprojekter. 
 Der mangler et sted, hvor lærerne kan søge inspiration og hjælp til at 

implementere IKT i undervisningen. 
 
6.c. Strategi 

 Initiativer til udviklingsarbejder indenfor brug af IKT i undervisningen støttes, da 
sådanne projekter er med til at udvikle såvel Katedralskolen som underviserne, 
ligesom de fremmer kreativitet og gør arbejdet spændende og inspirerende for 
personale og elever. 

 Der opbygges en struktur, så viden om forsøg/udvikling samles op og 
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distribueres, f.eks. via et kommende IKT-videnscenter. 
 Der skal ske en bedre IKT-kommunikation  internt i faggrupperne og mellem 

faggrupperne så erfaringer med inddragelse af IKT i undervisningen spredes 
mere ud. 

 
6.d. Handleplan 

 Der udnævnes en række superbrugere indenfor de enkelte faggrupper/fagfamilier. 
Vedkommende skal stå for fagenes hjemmesider, undersøge markedet for fag 
programmer og introducere resten af faggruppen for mulighederne, lave 
fagvejledninger/forslag til hvordan for eks. nettet kunne bruges i undervisningen 
(finde gode sites osv.). Superbrugerne har bestået Gymnasie-IT. 

 Der etableres en erfaringsdatabase på skolens infokat med forslag til hvordan IKT 
kan inddrages i undervisningen. 

 
6.e. Finansiering 
Skolens egen pulje finansierer timerne til superbrugerne og IKT-udvalget varetager 
oprettelsen af en erfaringsdatabase 
  



 
 2001-2002   2002-2003 2003-2004
Eleverne • IKT-introduktion etableres

• Mediateket og data 3 
indrettes til åbne  

• Alle eleverne gøres til 
normalbrugere på 
infokatten. 

• Festsalen indrettes som 
fleksibelt studiemiljø m. 
bærbare netadgang.  

• Lokale 20 etableres som 
skriverum med tynde 
klienter. 

• IT-introduktionen 
indarbejdes i den generelle 
introduktion 

Lærerne • Alle fag har hjemmeside  
• Kurser om hjemmesider 

etableres 
• Kursus i udvidet PC-brug 

• IKT-efteruddannelses-
kurser udbydes. 

• IKT-efteruddannelses-
kurser udbydes. 

Ydre rammer • Handleplanen revideres140 
• Der etableres multimedie 

muligheder i Hum-lab. 
 

• 1.g. + 2.g. gangen kables. • 3.g. gangen kables 

Vedligeholdelse • Ny server 
• 30 maskiner 

• 30 maskiner indkøbes 
• Skolen udbygger 

sektornettilslutningen 

• 30 maskiner indkøbes 
• Server udskiftes 

Andet • Database og projektforslag 
om IT i undervisningen er 
færdiggjort 

• Superbrugerne er etableret 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
140 Da skolen dels er i gang med at få foretaget en undersøgelse af computer medieret læring i samarbejde med RUC og dels står overfor ændringer af de fysiske rammer 
revideres handleplanen efteråret 2001 
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Bilag 8: Opdatering af statusdelen til IKT-handleplanen 
 
Siden arbejdet med statusdelen for katedralskolen i foråret 2000 har IKT-udvalget arbejdet 
med følgende: 
 
33 lærere har erhvervet sig skolens interne PC-kørekort 
21 lærere deltog på skolens kursus i hjemmesidekonstruktion (13/11) 
Undersøgelsen vedr. standarder og profiler viste at over ½ delen af lærerne anvender IKT 
i undervisningen i løbet af året. 
20 fag har etableret egen hjemmeside 
For skoleåret 2000-2001 får IKT-udvalget tilført 300 timer til intern efteruddannelse.  
Skolens IT budget var for regnskabsåret 2000 ca. 94.000 kr.  
 
Pr. 1/9 har Michael Welling overtaget ledelsen af IKT-området fra Wenche Melchiors.  
 
I samarbejde med specialegrupper fra RUC har IKT-udvalget indledt en undersøgelse af  
1. De enkelte fags behov for og "daglig" udnyttelse af IKT i undervisningen og ønsker til 
dels skolens IKT-faciliteter og dels fagspecifik software. 
2. Computer medieret læring. 
 
Den empiriske undersøgelse vil dels være kvantitativ i form af et generelt spørgeskema til 
lærerne og eleverne og dels kvalitativ i form af interview og observationer. 
 
Da vi endnu ikke kender resultatet af ovenstående undersøgelse vil handleplanen blive 
revideret set i lyset af projektets konklusioner.  
 
For oversigt over skolens hardware se vedlagte bilag.  
(er desværre bortkommet) 
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Udskrift af hjemmesider der er brugt i opgaven. (i alfabetisk rækkefølge) 
 
Litteraturhenvisninger der fås som tidsskrifter m.m. er ikke udskrevet.   
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