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Abstract: 

 

The study IT and German Language Acquisition in the transition from elementary school to high 

school has Luhmann's system theory as an overarching theoretical framework and a qualitatively 

oriented study aims to observe signs of German professional learning in students' IT internship in 

when mediating tool is digital Internet-based knowledge resources. 

The study uses the didactic media rings triangle in the system theoretical version as theoretical basis 

for a reflection between teaching three factors curriculum, teacher and student. Reflection is hereby 

designated as the communicatively connecting factor in the didactic system, a perspective that will 

be used as a reference to explain the didactic reflected designations of what seems to work in the 

classroom in the form of observed signs of learning. 

The study shows that systems theory can be used as a way structured to reflect on the teaching and 

raise awareness on education as an enabling factor with the teacher as observing position. 

Learners of web3 reflected learning potentials their practice, when they used digital technologies 

and in a teaching experiment with learning internetmediated information as it now appears in web3, 

so that students acquire a relevant vocabulary. 

Study and teaching experiment has been aimed at realizing the curriculum intentional teaching of 

the parties, involved students and teachers to adapt teaching to the surrounding community, so 

students' association ability improved. 

System Theory has been found useful as an analytical tool. The models in the study have in their 

system theoretical version supported systematizing the material theory development and 

argumentation, so that the analyzed image of studentpractice and web3's didactic potentials of 

language and culture learning in a clear form can be used as a reflection framework for teachers in 

high school and elementary school in the selected didactic domain IT and German in the transition 

between primary and secondary school. 
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I Introduktion 

I.1. It og tysk i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. 

Undersøgelsen it og tysk i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet tager afsæt i en upubliceret 

didaktisk orienteret undersøgelse fra efteråret 2014, hvis fokus var at forsøge at udpege nogle 

tendenser i elevers arbejdsmønstre og deres praktikker
1
 i deres it-brug. Praktikker refererer til 

genkommende måder, teknikker, som elevernes søge- og skrivehændelse får mening igennem, og 

som også sætter grænser for hvad der legitimt og anerkendelsesværdigt. Undersøgelsen havde til 

formål at finde nogle læringsrelevante implikationer af deres arbejdsvaner ved internetmedieret 

informationssøgning med henblik på ordforrådstilegnelse. 

Den forstyrrelse, som satte undersøgelsen i gang, var en iagttaget mulig uhensigtsmæssig brug af 

Google Translate blandt eleverne, som hænger sammen med at oversættelsesmaskinerne anses som 

                                                      
1 Praktikker referer til generelle handlemåder, eleverne anvender, når de benytter digitale læringsmidler. Her er 

begrebet overtaget fra begrebet skrivepraktik, som det anvendes i Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. S.34. 

Christensen, Torben Spanget, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh (2014), Skrivekulturer i folkeskolens niende 

klasse, Syddansk Universitetsforlag 
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snyd ved eksamen og blandt lærerne, når intentionen for fremmedsprogsundervisningen er mulig- 

gørelse af fremmedsprogstilegnelse hos eleverne, hvor især øget ordforråd er sigtet.  

Undersøgelsen kunne ikke udsige noget sikkert, om hvorvidt vanerne opstod i gymnasiet, i fritiden 

eller var mønstre og uformelle læringsstrategier, som var videreført fra folkeskolen.  

Forundringsspørgsmål fra undersøgelsens gymnasierektor var, om arbejdsmønstrene kom udefra, 

eller om vi genererede dem inden for gymnasiet. Det kunne fx være for store krav til mængden af 

skriftlige afleveringer. Der kan i materialet iagttages forskelle i den måde eleverne i henholdsvis  

folkeskolen og gymnasiet anvender de digitale hjælpemidler i fremmedsprogsundervisningen, og 

det vil være et mål med undersøgelsen at prøve at fremanalysere disse forskelle med henblik på 

overvejelser, om vi kan tilbyde nogle undervisningsrammer, som kan facilitere mulige tyskfaglige 

læringsprocesser. 

Problemformulering lyder således: Hvordan kan man med udgangspunkt i en kvalitativt 

orienteret undersøgelse med Luhmanns systemteori som overordnet teoretisk ramme iagttage tegn 

på tyskfaglig læring i elevers it-praktik i folkeskolen og gymnasiet, når det medierende redskab er 

digitale internetbaserede videns resurser?  Hvilke didaktiske implikationer kan udledes heraf, som 

kan betegnes som hensigtsmæssige henholdsvis uhensigtsmæssige ift. at støtte elevernes fremtidige 

tilslutningsevne til samfundet? Hvordan kan iagttagelserne omsættes til et didaktisk design med 

læremidlet internetmedieret informationsteknologi som mellemkomst, så eleverne tilegner sig et 

relevant ordforråd? 

Spørgsmålet til deres praktik retter sig både mod den måde, de arbejder på skolen og udenfor.  

Brugen af internetbaserede oversættelsesprogrammer, som kan oversætte sætninger eller hele 

tekster er forbudt ved tysk-eksamen på stx.
2
 Både i og uden for skolen anvendes 

oversættelsesmaskiner af eleverne og kan være gode hjælpemidler, så forbuddet er under pres, men 

anses samtidig inden for uddannelsessystemet for snyd, fordi elevens egentlige læring ikke ses 

dokumenteret i det skriftlige produkt.  I tysklærer foreningen
3
 er web3´s Google Translate blevet 

                                                      
2 Jfr vejledning tysk A, 2013 3.3.3. skriftlig sprogfærdighed: I forbindelse med elevernes skriftlige arbejde er det vigtigt 

at diskutere kilder og emner som snyd og selvstændighed i forbindelse med brug af IT og medier.  
På internettet findes adskillige oversættelsesprogrammer. Disse bør introduceres for eleverne, således at de får en 
forståelse af programmernes muligheder i almindelighed og af deres begrænsninger i særdeleshed. Det skal 
naturligvis i arbejdet hermed understreges, at oversættelsesprogrammer IKKE er et tilladt hjælpemiddel 
3 Lif, Anne Sofie Overgaard (2015) Hvordan virker google translate? s.30-32, Sinding, Mathilde (2015), red. Digital 

dannelse, Temanummer, Wissenswert, nr.26/april, Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf. 
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undersøgt som eksempel på en oversættelsesmaskines begrænsninger og potentialer i 

læringssammenhæng. Dette vil i undersøgelsen it og tysk i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet 

blive diskuteret i afsnittet om undervisning og web3 som internetmedieret læringsresurse. 

De områder fra tyskfagets læreplan på stx, som især vil være i fokus i masteropgaven, kommenteres 

med inddragelse af forskningsbaseret viden repræsenteret i artikler og lærebøger fra SDU, DPU, 

hvis forskningsresultater udgør en vigtig reference og inspirationskilde til forhold om internettets 

muligheder i undersøgelsen it og tysk i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Desuden inddrages 

teoriudvikling og begrebsapparat fra folkeskolen, hvor den kan hjælpe med at præcisere 

problemstillinger og løsningsmodeller inden for emnet.  Forskningsområdets aktører, som har været 

inspirationskilde vil blive nævnt, hvor det synes relevant. Det drejers sig om it i undervisningen i 

folkeskole, gymnasiet og forskningstilgange til sprog.  

Projektet her er en læremiddelundersøgelse med et fagdidaktisk sigte defineret ud fra læreplanen for 

tyskfagets faglige mål på stx B-niveau, som vedrører de receptive færdigheder i at læse og forstå 

skrevne tyske tekster og produktive færdigheder at kunne formulere sig skriftligt og mundtligt på 

tysk.  

 

I.2. Fagligt formål. 

Undersøgelsen tager lærerens perspektiv, hvordan undervisningens didaktiske intentioner om læring 

kan ses som spor i elevers præstationer, faglige produkter, deres refleksioner over disse og over 

egne læringsprocesser.  

Mit sigte er at finde ud af, om arbejdsmønstre fortsætter fra folkeskolen ind i gymnasiet, eller om 

der er særlige forhold i gymnasiet, der fremmer bestemte praktikker i forbindelse med 

internetbaserede hjælpemidler i fremmedsprogsundervisningen.  

Vil man i elevernes samtaler i undersøgelsen kunne høre, om der skabes nogle frugtbare erkendelser 

om egen adfærd? Vaner og praktikker er centrale begreber i den læringskulturelle dimension af 

undervisningen. Dette læringskulturelle aspekt er ikke et fokusområde i denne sammenhæng, men 

vil blive berørt under punktet teori, fordi elevernes brug af it er underlagt nogle kulturelle vilkår, 

som betinger deres adfærd. Et aspekt, som påvirkes af verden uden for skolen, både mens de er i 

skolen og i elevernes færden uden for skolen. 
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I.3. Respondenter, web3 og tyskundervisning. 

I undersøgelsen spørges der til elevers arbejdspraksis i folkeskolen og gymnasiet, som med 

Heimanns læreteoretiske model (1976) overordnet kan kategoriseres i 6 didaktiske felter, der udgør 

rammesætningen af det empiriske felt. 

Her er deltagerne i undersøgelsen den sociale og kulturelle kontekst, som undervisningen er 

betinget af og selve undervisningens beslutningsfelt, der vedrører undervisningens hensigt, indhold, 

metoder og medierende redskaber. 

 

Figur 1 Heimanns læreteoretiske model (1976)
4
.  

Den læreteoretiske didaktiks model udskiller her betingelsesfeltet for undervisningen, der skal 

medreflekteres i planlægningen af undervisningen. 

Beslutningsfeltet for undervisningen vil i tråd med Bruners
5
 beskrivelse af den humanistiske 

uddannelseskultur, som med tyskfaget udgør undersøgelsens fokusområde fra dette overordnede 

niveau blive beskrevet i introduktionsafsnittet tyskundervisning. De nye internetmedierede 

semiotiske resurser (billeder, begreber, lyd, film), der muliggør en ny måde at producere mening på 

og dermed en ny måde at producere faglig viden på, set fra både et lærer- og et elevperspektiv, og 

som også er en del af betingelsesfeltet, vil blive beskrevet under afsnittet om web3.  

                                                      
4 Keiding, Bering, Tina og Ane Qvortrup (2014) Systemteori og Didaktik, s. 223 Hans Reitzels Forlag. 
5
 Dolin, Jens, (2013), Fag, hovedområder og fagligt samspil, s.235, Gymnasiepædagogik. Hans Reitzels Forlag. 
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I.3.1. Respondenter 

Den centrale empiri tager form i 3 cases i bestående af elevgrupper, en gruppe fra to grundskoler og 

et gymnasium. Det drejer sig om elever fra en 8. klasse fra en privat skole, en 8. klasse fra en 

offentlig skole med primært tosprogede børn og et gymnasium i udkanten af en større provinsby 

med blandet elevgruppe og ca 10-15 % to-sprogede elever. I disse klasser er elevernes samtaler i 

forbindelse med opgaveløsninger blevet optaget på computer og sendt til mig som lydfiler. Disse er 

vedlagt i transskriberet form og digitalt fastholdt i lydform i bilagene. 

Opgaverne, som eleverne skulle løse fokuserede på: 

1. elevernes praktik ved at skabe en sprogliggørelse af, hvad de rent faktisk gør, når de 

benytter digitale læringsresurser til løsning af fremmedsprogsopgaver. 

2. og på hvilke betydninger, de finder på hvilke opslagsmuligheder på internettet. 

Herved var det muligt at forfølge undersøgelsens forskningssigte, at undersøge nogle bestemte 

handlemønstre i felten, som kunne udsige noget om opslagsmuligheder, valg og den viden eleverne 

kunne hente ved deres opslag. 

Kompetencemålene for lektionerne, hvor optagelserne fandt sted, var at skabe og høre elevernes 

refleksioner over løsningsstrategier med henblik på brug af digitale læringsresurser, så at eleverne 

bliver kompetente it-brugere i deres arbejde med fremmedsproget i autentisk anvendelse. 

Refleksionerne over løsningsstrategierne, når eleverne forsøgte at forstå kulturbærende talemåders 

betydning på målsproget, defineres i systemteoretisk optik som andenordenslæring, hvor de får 

mulighed for at iagttage egen læring. 

Gennem private kontakter skabtes adgang til to folkeskoleklasser og to tysklærere med linjefag i 

tysk og speciallæreruddannelser i læsevejledning. Dette har givet en mulighed for at få nogle 

faglige overvejelser med i undersøgelsen fra feltet, der også kan bruges på gymnasiet, ligesom mine 

egne erfaringer som gymnasielærer fra gymnasiet måske kan pege på nogle fælles 

læringspotentialer for de to skoletyper ved elevernes it-brug. Interviewene med de to lærere er 

vedlagt i bilagene sammen med transskription med interview guide. Datagenereringen er udført i 

marts-april 2015. Præsentationen af respondenterne i undersøgelsen skal skabe en forståelse for 

tyskelevernes deltagerforudsætninger og den sociale og kulturelle kontekst, undervisningen er 

indlejret i, et betingelsesfelt, som har betydning for elevernes mulighed for at knytte an til 
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undervisningen. På hvilket niveau kan det ske, og hvilke udviklingsmuligheder har eleverne? 

Beskrivelse af indtryk fra besøg på skolerne og interview med de involverede tysklærere danner 

baggrund for præsentationen. Det handler altså om omverdensfaktorer, som man som underviser 

ikke har direkte adgang til i undervisningen. Systematiseringen af indtryk af gymnasieeleverne i 2g 

tysk og lærerinterview teksternes informationer om eleverne sker ud fra de to kategorier:  

1. deltagerforudsætninger og deres læringspotentiale og 2. den sociale og kulturelle kontekst 

undervisningen er betinget af, som indgår i Heimanns læreteoretiske models betingelsesfelt. 

 

Gymnasiet: 2g tysk-klassen kommer fra et bredt opland og repræsenterer elever fra centrum af en 

middelstor provinsby, boligblokke i byens udkant, parcelhuse og unge fra landet. Der er 

dansksprogede elever og elever med dansk som 1. fremmedsprog. Skolen har således en både 

sproglig, kulturelt og socialt bredt repræsenteret elevsammensætning. Der er i hver klasse ca. to til 

fire elever med dansk som 1. fremmedsprog, som skiller sig ud pga. utilstrækkelige 

danskkundskaber, eller som må slide væsentligt mere end eleverne med dansk som modersmål. Der 

er også meget dygtige sprogkompetente elever med dansk som 1. fremmedsprog, som klarer sig 

meget godt og ligger karaktermæssigt i klassernes øverste del.  

Kommentar: Det er ikke undersøgelsen sigte at gå ind i denne problemstilling, men blot markere et 

opmærksomhedspunkt, der falder i øjnene, når man ser på elevgrundlaget på de to folkeskoler, som 

undersøgelsen har genereret data fra, hvor den ene skole har elever med dansk som 1. 

fremmedsprog, og den anden primært har dansksprogede elever fra familier, der giver stor støtte til 

skolearbejdet. 

 

ES-Folkeskole: 8. klasse: Indtryk af skolen fra tysklærerens perspektiv: Elevgrundlaget er fra 

hjem, hvor der er stor forældreopbakning til skolearbejdet. Eleverne har en social baggrund, der 

muliggør f.eks. udveksling med tyske elever både mht. økonomi og plads i hjemmet til en ekstra 

beboer. Skolen støtter desuden sådanne tiltag, som er med til at fremme sprog og kulturtilegnelse 

fra målsprogsområdet. Tysk er elevernes 2. fremmedsprog, og der er mulighed for at vælge fransk 

som 3. fremmedsprog, hvis eleven skønner eller skønnes at have overskud til det. Der er ganske få 

elever med dansk som 1. fremmedsprog på skolen. I den 8. klasse som der optages samtaler i, er der 

kun dansksprogede elever. 
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It indgår i alle fag, eleverne har deres egne computere og er vant til at arbejde med dem. Itbaserede 

værktøjer er med til at stimulere elevernes motivation for arbejdet, fordi fremlæggelser, skriftlige 

elevprodukter kan fremstå professionelt, hvilket virker motiverende for en del elever.  

Kommentar: Eleverne kommer fra resursestærke hjem, og det var i forbindelse med undersøgelsen 

tydeligt at eleverne næsten alle var kompetente dansk- og tysksprogede elever. De er stadig tidligt i 

deres sprogtilegnelsesproces i tysk, hvilket kan være med til at betinge deres arbejdsmønstre, det 

afspejles muligvis i at de stadig gør sig overvejelser og eksperimenterer med hvilke resurser, der er 

mest hensigtsmæssige for dem. 

 

TH-Folkeskole: 8. klasse: Indtryk af skolen fra tysklærerens perspektiv: Eleverne kommer fra 

hjem med dansk som 1. fremmedsprog, og tysk er deres 3. fremmedsprog. Forældreopbakning til 

skolearbejdet består i at sørge for, at eleverne kommer i skole, har madpakke med og har fået 

morgenmad, så de er klar til undervisning. Derudover har de færreste hjem mulighed for at give 

støtte til det rent faglige indhold i undervisningen. I den undersøgte 8. klasse er det kun ti af 

stamklassens elever, som har tysk, og enkelte af eleverne som har valgt tysk er læsesvage, og de har 

store udfordringer med overhovedet at afkode og læse, og læse og forstå. Tysklæreren har haft 

eleverne i ca. 3 måneder og kender nogle af eleverne fra læsevejledning. De har i undervisningen 

fra jul haft fokus på brug af internetbaserede ordbogsbrug, så de har arbejdet systematisk med denne 

kompetence. Eleverne får af skolen udleveret I-pads til hjemme-  og skolebrug, hvilket giver nogle 

nye læringsmuligheder med adgang til lyd, billeder, skrift, et bredt formidlingstilbud, som især de 

tosprogede elever har gavn af i deres sprogtilegnelsesproces. 

Kommentar. Optagelserne fra 8. klassen viser, at nogle af eleverne er gode kompetente 

sprogbrugere med stor sproglig viden og tilegnelseskompetence. Der er også nogle, som mangler et 

bredt funderet dansk ordforråd. De to af grupperne med tre piger i hver er meget velfungerende i 

deres samarbejde om de sproglige opgaver, mens en drengegruppe bestående af to drenge har brug 

for hjælp fra tysklæreren til at fastholde fokus på opgaven. Den ene elev er meget aktiv, men 

sprogligt ikke så kompetent som den anden, som er meget tilbageholdende. Et interview med ham 

kunne være interessant for at høre, hvorfor han holder sig tilbage, hvordan han ser sig selv i 

skolekonteksten, hvis intention er at skabe en tilslutningsmulighed for eleverne til samfundet, når de 

er færdiguddannede. Måske kan hans refleksioner udpege nogle problemstillinger fra hans 

øjenhøjde, som både skole/lærere og han selv kunne have glæde af i forhold til 
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tilslutningsmuligheden. Skolens ramme for undervisning og mulighedsskabning for eleverne er der, 

men elevernes sproglige og sociale baggrund skaber udfordringer for undervisningen. 

 

I.3.2. Web3  

Elevernes informationssøgning foregår i undersøgelsen både i den indledende udforskning af deres 

praktikker og i det afsluttende interventionsprojekt på web3
6
. Især Googles søgemaskine og Google 

Translate samt tre internetbaserede ordbøger: ordnet.dk, Gyldendal online og duden.de har et 

dynamisk fungerende udviklingsdesign, således at nye ord og nye sammenhænge kontinuerligt 

bliver indkodet i systemerne. Disse ordbøger redigeres af lingvister, mens Googles web3 version 

har et kæmpe videnskorpus, det trækker på, og ved statistisk baseret associative sammenkoblinger 

af ord, optræder ord i semantiske relaterede sammenhænge, så man får serveret en stor videns 

mængde om et område på en gang. Videnssorteringen sker digitalt uden menneskelig indblanding 

ud over programmering. Inden for projektets forsøgsramme vil sprogets tegnskabende funktion 

tilføres flere semiotiske resurser, som web3 giver mulighed for. It-opslagsværkerne, som eleverne 

har til rådighed, har både lydside, billeder, grammatiske oplysninger, ordene bliver fremstillet i en 

historisk kontekst og i flere samtidige autentiske litterære sammenhænge. Dette betyder, at man 

som underviser får lettere ved at udpege hjemmesider med forskellige og let forståelige oplysninger 

om sprogets opbygning og ords indhold. På denne måde kobler web3 sig til det systemteoretisk 

funderede didaktiske fokuseringspunkt redundans
7
, som betyder et overskud af betydning, som 

tilbydes eleverne, så de har flere tilkoblingsmuligheder i det forelagte emne. 

Desuden kan man spørge eleverne, for at skabe refleksion over deres egne læring, hvilke 

vidensresurser, de synes stimulerer deres læring mest, når målet er at de skal kunne anvende sproget 

selvstændigt kreativt uden hjælpemidler i en brugssammenhæng uden for skolen.  

 

                                                      

6
 Hvad er Web 3.0? Web 3.0 er en den populære betegnelse for det semantiske web. Det semantiske web er kodet på 

en måde, som gør computere i stand til at kunne læse og forstå de informationer, mennesket giver dem. Indtil for få år 

siden har computere i vid udtrækning kun kunnet læse enkelt tegn eller bogstaver uden at forstå, hvad tegnene betød i 

forskellige kontekster. Det semantiske web er ikke begrænset af tegn, men forstår ord og sætninger og kan skabe 

associationer mellem forskellige fænomener. http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvem-hvad-hvor-web-tre-

nul 

7
 Keiding, Bering, Tina og Ane Qvortrup (2014) Systemteori og Didaktik, s.414, Hans Reitzels Forlag. 

 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvem-hvad-hvor-web-tre-nul
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvem-hvad-hvor-web-tre-nul
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I.3.3.Tyskundervisning og systemteori. Lærer, læreplan og elev. 

I.3.3.1.  Læreren. Iagttagelsespositionen i undersøgelsen er lærerens, og den didaktiske trekant
8
 vil 

blive brugt som referenceramme til at forklare de didaktisk reflekterede udpegninger af, hvad der 

forekommer at virke i undervisningen i form af iagttagede tegn på læring. 

 

Iagttagelsespositionen er lærerens: herfra reflekteres følgende: 

1. Hvad vil læreplanen? den intenderede lærer. 

2. Hvad er lærerens omsætning af læreplanens intention: den intenderede læreplan? Refleksion 

over lærerplan, udpegninger i planlægning af undervisning i forhold til den intenderede elev. 

3. Den oplevende lærer? Hvad ser læreren af eleven, både intenderede elev og ikke intenderede 

elev. 

4. Den oplevende lærer? hvilke dele af den intenderede læreplan (den oplevede elev) ser ud til 

at blive realiseret? Tegn på læring. Hvilke udpegninger kan der gøres i undersøgelsen? 

 

Modellen skriver refleksion ind i den didaktiske trekant, som udtrykker, at undervisning altid består 

af nogle, der kan (læreren) og nogle, der skal kunne (eleverne) noget (et indhold/fag: læreplan) 

(Dolin, 2013)
9
 

                                                      
8 Dolin, Jens, (2013), Fagdidaktik s. 226, i Damberg, Erik, Jens Dolin, Gitte Holten Ingerslev og Peter Kaspersen, 

(2013), Gymnasiepædagogik. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. 
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De tilskrevne refleksionspositioner peger på de perspektiver, man kan se undervisningen fra og de 

tre faktorer, som Dolin henviser til, der udgør undervisningen. De tre faktorer vil sammen med 

fremskrivningen af it som omverdensskabt medierende redskab i undervisningen blive præsenteret i 

følgende afsnit. Når den reflekterende dimension indskrives i den didaktiske model, fremstår den 

også selv som et produkt, der kan fungere som et pædagogisk redskab, man kan reflektere over i 

lighed med ”talk around the text” i den skrivedidaktiske diskurs, når elever skal forholde sig til egen 

læring i skriftlighed i ”samtalen om samtalen” om det skriftlige produkt
10

. Modellen kan som 

refleksionsskabende medie bruges til at udpege hvilke faktorer, der måske bør ændres i en proces, 

som af Keiding/Qvortrup (2014, 258-259), når perspektivet er lærerens, begrebssættes som 

andenordensundervisning. Skal læreplanen ud fra et lærerperspektivet ændres? Ser læreren 

problemer hos eleven, der betyder problemer med at koble sig på læreplanens intentioner eller ser 

læreren på sin egen pædagogiske værktøjskasse, er det ham/hende der bør videreuddannes?  

I systemteorien ses lærer og elevroller som dele af lukkede systemer, som de hver især udgør som 

hele personer. Personen betegnes i systemteorien som et autopoietisk system, et selvreferentielt 

system, som kan beskrives, hvis man kan identificere en mindstebestanddel, som på en og samme 

tid produceres i systemet….. Luhmann argumenterer for, at henholdsvis tanker og kommunikation 

opfylder dette kriterium.  Psykiske systemer eller bevidsthedssystemer, som Luhmann også kalder 

dem, er baseret på mediet bevidsthed…..de reproducerer sig selv, ved at bevidsthed formes til 

tanker…. Tanker anvendes hos Luhmann som en fællesbetegnelse for en vifte af forskelligartede 

bevidsthedsprocesser af så forskellig karakter som døsen, dagdrømmeri og matematiske 

beregninger
11

. 

 I skolen mødes læreren altså med 28-30 lukkede systemer (eleverne), som vedkommende skal 

forsøge at skabe tilkoblingsmuligheder for til det faglige stof. I skolesammenhæng oplever eleven 

læreren af lærerpersonen, således at lærerdelen opleves som en adskilt del af det psykiske system, 

som hele personen udgør. Denne del iagttages ikke af eleven, f.eks. at tysklæreren måske har 5 børn 

og er fodboldstjerne uden for skolen. Eleven lærer faget ved at lære at leve med denne faglærer, her 

i undersøgelsen altså tysklæreren, og eleven lærer faget, når han eller hun kobler sig på lærerens 

                                                                                                                                                                                
9
 Dolin, Jens, (2013), Fagdidaktik s. 226,. 

10
 Jfr. Elevskrivere i gymnasiefag. Krogh, Ellen, Torben Spanget og Karen Sonne Jakobsen, (2015) Elevskrivere i 

gymnasiefag, Syddansk Universitetsforlag. 

11
 Keiding/Qvortrup (2014) s. 62.  
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udgave af undervisningen. Hvis denne erkendelse sættes ind i den didaktiske trekant, iagttager 

eleven den del af læreren, som realiserer læreplanen, og læreren kan mærke, om eleven muligvis 

kobler sig på undervisningen eller ej. Mærker læreren modstand, kan det indikere et 

tilknytningsstidspunkt, hvor eleverne overvejer, om de kan eller har lyst til at koble sig på lærerens 

formidling af stoffet. Udvalget i lærerens værktøjskasse er så afgørende for, om eleverne følger 

med, ellers må læreren overveje, om udvalget i værkstøjskassen er bredt nok til at ramme 

målgruppen til at skabe åbning for alle elever til fagets domæne. 

Styrken ved den systemteoretiske tilgang er, som en del pædagoger og lærere kender i deres 

funktion som coaches eller mentorer for elever, systemteoriens anerkendende tilgang til problemer 

og involverede parter, at forhold, som kan virke følsomme, konfliktfyldte og personbundne, flyttes 

ud i en refleksionskontekst og her nøgternt kan betragtes og sprogliggøres med flere 

løsningsmuligheder, som noget der kan ændres. Den didaktiske model med fokus på refleksioner 

tydeliggør, at eleven oplever faget gennem læreren, så læreren er meget afgørende for elevens 

læring i undervisningssituationen. 

Fra tysklærerens position kunne der før undersøgelsen, som masterafhandlingen her bygger på, i 

forskellige undervisningssammenhænge iagttages en tilsyneladende ureflekteret brug af 

oversættelsesmaskiner og en brug af Gyldendals online ordbog, hvor ordforrådet ikke synes at 

fæstne sig. Det var altså en iagttagelse af elevdelen og dennes realisering af læreplanen, som i 

lærerens øjne blev problematisk. 

Indsættes disse iagttagelser i den didaktiske trekant sammen med iagttagelser i case undersøgelserne 

i gymnasiet og folkeskolen, så er et nyt refleksionsskema skabt som baggrund for designet af det 

afsluttende interventionsprojekt. I anden sammenhæng i en ikke publiceret skriftlig undersøgelse 

(forår 2015) er fire elever fra 2gtysk-klassen desuden blevet interviewet om deres læring i forhold 

til mundtlighed som resultat af projektet med digitale anskuelsestavler, som er med til at skabe et 

samlet billede af det endelige mål med undervisningen: læringen i det lærende system, eleven. 

 

I.3.3.2. Læreplanen for tysk stx:  

Den følgende beskrivelse af undersøgelsens delementer sker på baggrund af den didaktiske model 

og starter med, hvad læreren ser som iagttagelsespunkter i læreplanen.  
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Dernæst fremstilles de mål, som folkeskolen sætter for tyskundervisningen fra 7-10. klasse (for 

øjeblikket
12

), og hvilken forventningsramme, folkeskoleeleverne og eleverne i gymnasiet kan ses i.  

Indkredsningen af undersøgelsens gymnasiefaglige formål sker over tyskfagets læreplan, som vil 

fungere som styringsredskab inden for undervisningens beslutningsfelt for denne introducerende del 

af undersøgelsen.  

1.Hvad vil læreplanen? Projektet, som opgaven her beskriver, har haft til formål at undersøge, hvad 

elever, gør når de bruger deres computer eller et andet digitalt hjælpemiddel til at søge oplysninger 

på internettet. Som sådan er det den niche i undervisningen, der i gamle dage handlede om brugen 

af ordbøger. Hvordan slår man op? Hvad kan man finde? Fagligt placerer projektet sig især inden 

for stx tysk B-niveaus praktiske kompetencedimension, som det beskrives i tyskfagets læreplaner, 

og som her i vejledningens udlægning af læreplanerne: Kommunikativ kompetence: 

Det grundlæggende sprogsyn i læreplanerne for tysk er kommunikativt. Eleverne skal først og 

fremmest kunne klare forskellige kommunikationssituationer – de skal kunne lytte, forstå, tale, 

skrive og læse på tysk. (på forskellige beherskelsesniveauer). Men de skal opnå de tilhørende 

kommunikative kompetencer gennem viden og bevidsthed om sprogets opbygning. 

Centralt står altså en lingvistisk forståelse af sproget, at de kommunikative kompetencer skal opnås 

gennem viden og bevidsthed om sprogets opbygning. Det er et fokus, jeg som tysklærer vil holde 

mig for øje i udpegningen af de læringsresurser, eleven kan tilbydes på internettet. Gennem de 

digitale hjælpemidler formidlet ved web3, som eleverne benytter i deres dagligdag tilbydes de nye 

semiotiske resurser ud over de rent verbalsproglige, f.eks. billeder, lyd, filmklip som eleverne kan 

bruge til afkodning og formidling af indhold. Virkeligheden uden for skolen, som her via internettet 

invaderer undervisningen, presser læreren til at forholde sig til disse nye muligheder for udtryk og 

tilegnelse. Læreren kan f.eks. iagttage, at eleverne bruger Google billeder til at afkode et ords 

indhold, og måske giver denne refleksion over de billeder, som tilbydes i den tysksprogede kontekst 

på Google nogle nye kulturelle indsigter om målsproget, indsigter, som har et læringspotentiale, der 

korresponderer med læreplanens. 

Uddrag fra (stx B) tyskfagets identitet og formål: Identitet: Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag 

og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden.
13

 

                                                      
12

 Skolereformens nye Fælles Mål for 2015 berører ikke eleverne i undersøgelsen, hverken i folkeskolen eller gymnasiet 

og medtages derfor ikke. 
13

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil55 Tysk-læreplan B-niveau. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil55
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Kommentar: Færdighedsdelen i undersøgelsen koncentrerer sig om elevernes handlen, gøren, 

praktik, når de bruger deres digitale læringsmiddel, computer, mobiltelefon, Ipad med 

internetadgang til web3. Elevernes it-praktik i læringssammenhæng vil her blive afgrænset i forhold 

til den kulturelle og samfundsmæssige virkelighed, undervisningssituationen er indlejret i, 

undervisningens betingelsesfelt. Til dette bruges Leon Dalgas Jensens artikel om ”Medialisering og 

læremidler i kulturfag”
14

. Hans artikel handler om det kulturfaglige og han formulerer nogle 

centrale implikationer af medialiseringen af samfundet og de institutioner, som f.eks. gymnasiet og 

folkeskolen er en del af. 

For de undervisningsfag, der har kultur og samfund som genstandsfelt, formuleres hovedformålet 

oftest dobbelt. Dels er sigtet at eleverne opnår forståelse af den kultur og det samfund, de lever i, og 

dels at de samtidig opnår kompetencer til deltagelse heri (s.79, Jensen 2014). 

Det er denne deltagelsesdel i artiklen, som er central for projektet it og tysk, at eleverne skal kunne 

tilegne sig kompetencer, så de kan agere kompetent, selvstændigt og anerkendelsesværdigt i 

samfundet. Der hersker i forhold til det anerkendelsesværdige fx en snydediskurs i læreplan og 

vejledning for gymnasiet, der handler om elevers plagiat af materiale fra internettet eller brug af 

oversættelsesmaskiner, som medfører, at de dumper til eksamen, hvis brugen bliver opdaget. 

Undersøgelsen går ikke ind i en læringskulturel diskussion, som tager elevens parti, da fokus her er 

didaktik og ser ud fra lærerens perspektiv på undervisningen, men henviser til det til dels 

forstyrrende men også mulighedsskabende vilkår undervisningen er underlagt, som artiklen 

behandler, at eleverne er online med hele verden med deres mobiltelefoner og computere, mens der 

undervises. Medialiseringen påvirker den pædagogiske relation, og lærerens rolle som den, der 

besidder den viden, der skal tilegnes, problematiseres af de mange vidensresurser, der er til 

rådighed for eleverne
15

…. Eleverne vil i øget omfang træde ind i en rolle, hvor de selv opsøger 

viden, og hvor udfordringen er at vurdere og udvælge relevant viden….(s.91).  

Her peges på et centralt dilemma, at udvælgelsen af viden ikke sker gennem lærerens undervisning, 

og han/hun derfor ikke ved, hvor eleven er i sin videnstilegnelse, da læreren ikke har været 

                                                      
14 Jensen, Leon Dalgas, (2014), Medialisering og læremidler i kulturfag, s.90-91 i Krogh, Ellen & Sven-Erik 

Holgersen (2014), Sammenlignende fagdidaktik 3, CURSIV, nr.13, DPU, Aarhus Universitet. 

 
15

Jensen, Leon Dalgas, (2014), Medialisering og læremidler i kulturfag, s.90-91 i Krogh, Ellen & Sven-Erik Holgersen 

2014, Sammenlignende fagdidaktik 3, CURSIV, nr.13, DPU, Aarhus Universitet. 
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inddraget i læringsprocessen. Iagttagelse og øget kommunikation mellem lærer og elev er derfor 

nødvendig.  I figuren med læreren som iagttagelsesposition illustreres dette ved den oplevende 

lærers iagttagelse af, hvad der realiseres af læreplanen hos eleven, og hvad der måske også 

realiseres ud over læreplanen, der kan være positivt grænseoverskridende for undervisningen, men 

også være noget, der er undervisningen helt ligegyldig, Facebookopdateringer fx. Iagttagelse af 

elevernes ofte gode it-kompetencer giver lærer og elev mulighed for at indgå i et kollaborativt 

samarbejde om undervisning og læring i en næsten ligeværdig, gensidigt givende relation. 

L.D. Jensens ærinde har læringskulturelt en indholdsdimension i dette fælles samarbejdsprojekt 

mellem lærere og elever, mens ærindet for undersøgelsen her er undervisningens mål i et 

fremmedsprog: læring af sprog som medierende redskab til formidling af indhold.  

Der opstår en tendens til at elever og lærere indtager en mere fælles rolle som aktive deltagere i den 

medialiserede kultur med ansvar for at forholde sig undersøgende og reflekterende over for de 

virkelige udfordringer, mennesker oplever i deres liv lokalt og globalt. Relationen mellem lærer og 

elever kan udvikle sig til en samarbejdende relation om en fælles opgave uden for skolens kontekst. 

Eleverne vil således i systemteoretisk optik indgå som autonome, selvrefererende systemer, der i 

reflekterende kommunikation om undervisningen med læreren iagttager undervisningen med 

henblik på forbedrende justering. Her er altså mulighed for andenordensundervisning, der betyder at 

man iagttager en undervisning og hermed bliver undervist i undervisning, på samme måde, som en 

iagttagelse af en iagttagelse bliver en andenordensiagttagelse
16

. I den tyske læreplan står der 

endvidere: Uddrag fra (stx B) Formål: Gennem arbejdet med tysk udvikler eleverne endvidere deres 

forståelse af litteratur og andre kunstneriske udtryk som afsæt for oplevelse, refleksion og æstetisk 

bevidsthed. 

Kommentar: Dette er sigtet med det afsluttende interventionsforsøg, hvor eleverne skal arbejde 

kreativt med ord og billeder ved hjælp af de digitale læringsresurser. En begrebsdannelse og 

begrebsforståelse, som efterfølgende skal operationaliseres i en fremlæggelse af en litterær analyse, 

med begrebet som nøgle til en forståelse. 

I tysk litteraturundervisning omsættes ovennævnte læreplansmål didaktisk generelt beskrevet 

derved, at eleverne læser en litterær tekst, som kan være forberedt med indledende introducerende 

øvelser som ”Einstieg” til sprog, historisk kontekst, kreative opgaver til emnet og den litterære 

                                                      
16

 Keiding/Qvortrup (2014), s. 62. 
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tekst, som indgår i faget. Billeder i bøger eller fra internettet, udklip fra aviser og blade og 

filmuddrag kan indgå som refleksionsramme om målsprogets kultur og samfundsforhold og 

motivere til skriftlig eller mundtlig sprogproduktion.  

Tysk læreplan: Endelig opbygger eleverne studiekompetence ved, at de bliver i stand til at 

kombinere viden fra tyskfaget med viden fra andre fagområder. I interventionsforsøget arbejdes der 

med elementer fra billedkunst og billedets virkemidler i udarbejdelsen af anskuelsestavler. 

Uddrag fra læreplanen: Faglige mål og fagligt indhold: kernestof: Litterære og ikke-litterære tekster 

samt materiale fra elektroniske medier, der indgår i kernestoffet, skal være tysksprogede og 

ubearbejdede. 

Kommentar: Elevernes brug af Google Translate undersøges med henblik på denne 

oversættelsesmaskines læringspotentiale. Kan den være med til at opbygge relevant 

studiekompetence? Det sprog, som oversættelsesmaskinen ved hjælp af et statistisk princip generer 

ud fra et stort sprogkorpus, er ikke ubearbejdet og er derfor i sin grundform problematisk i forhold 

til læreplanen.  

I læreplanens afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen står der om it og medier
17

: 

It og medier anvendes med det overordnede formål at fremme elevernes læringsproces og 

læringsresultat. Integration af it og medier i undervisningen giver eleverne mulighed for at opleve 

sproget i varierede autentiske og aktuelle sammenhænge. Således bidrager informations- og 

kommunikationsteknologi og medieanvendelse til at sikre og nuancere elevernes sproglige og 

indholdsmæssige udbytte, ligesom færdighedstræning understøttes af relevante interaktive øvelser 

og sprogtræningsprogrammer. 

Kommentar: Undersøgelsen tysk og it tilgodeser det meste af ovenstående retningslinjer for 

tilrettelæggelsen af undervisningen i it og medier. Færdighedstræningen ved hjælp af interaktive 

øvelser og sprogtræningsprogrammer indgår ikke i undersøgelsen. Der sker også ofte det ved 

sprogtræningsprogrammerne, at man trivialiserer eleverne som sociale systemer. At der ses en 

lineær sammenhæng mellem en øvelse og så et forudbestemt svar, som i den traditionelle 

undervisnings IRE- samtalestruktur, hvor læreren spørger (Initiativ) kontrollerende til elevernes 

viden (eleven svarer, Respons) og evaluerer (Evaluation) svaret som rigtigt eller forkert. 
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Tyskgruppen på undersøgelsens gymnasium prøvede at lave et sprogtræningsprogram på en 

hjemmeside ved hjælp af hot potatoes programmet med en ambition om at inddrage refleksion i 

øvelserne. Men mediet tvinger lærerne til at styre målgruppens refleksionsproces i et forudbestemt 

udvalgt svar, som eleverne skal finde, så opgaverne bliver trivielle. Elevernes opmærksomhed kan 

fastholdes en tid, men sproget bliver ikke brugt direkte i en kreativ, sprogbearbejdende proces, der 

bygger på elevernes egen sproglige udvikling. Der tages udgangspunkt i en fiktiv elevs 

læringspotentiale, lærerens forestillede elev, som de virkelige elever så skal prøve at følge i 

kølvandet på ved at koble sig på øvelsernes intentioner. Eleverne bliver på den måde også behandlet 

som trivielle systemer, ligesom f.eks elektriske systemer, hvor der f.eks trykkes på en knap, så 

tændes lyset. Eleverne i systemteorien betragtes som selvreferentielle systemer, der hele tiden 

skaber sig selv ud fra sig selv. Læring er et resultat af deres egen dynamik eller udløst af egne 

interaktioner (Maturana & Varela 1987: 105) og elevers kognitive processer påvirkes af den fysiske 

og sociale omverden, hvorfra der hentes energi og information, men hvad der helt konkret læres, 

formes af det mentale systems autopoiesis, ikke af omverdenen. (Luhmann 2000: 159)
18

 

I casens undersøgelse af elevernes praktikker (første del af masterprojektet) og i 

interventionsprojektet (anden del af masterprojektet) anvendes web3, og begge forløb har den 

ambition at finde nogle motiverende, meningsskabende arbejdsformer med it i et kollaborativt 

samarbejde mellem eleverne og med læreren. Kunstnerens deltagelse i interventionssprojektet var 

med til at tilføre undervisningen en innovativ energi med brug af enkle, kendte tekniske midler: 

power point slides som digitale anskuelsestavler. 

Folkeskolens og gymnasiets dannelsesteoretiske rammesætning, som danner baggrund for 

læreplaner og Fælles Mål (og for undersøgelsen it og tysk), følger Wolfgang Klafkis tanker om 

kategorial dannelse, som bygger på det syn, at dannelse er en dobbeltsidig proces, hvor både 

indholdet (lærerstoffet eller kulturstoffet) og individets subjektive måde at forholde sig på, er 

involveret. Man kan ikke tilegne sig kundskab uden, at det sker gennem en måde at arbejde med det 

på, og der findes ingen læreproces, uden at der er noget som skal læres. Det er derfor et skabende 

samspil mellem det materiale og formale. Det er en dialektisk modsætning, ikke en modsætning, 

hvor det ene udelukker det andet, begge er nødvendige sider af samme sag. Interventionsforsøget og 

samtaleoptagelserne er begge eksempler på undervisningsforløb med fokus på en praksisorienteret 

læringsproces, på faglige mål og på elevernes refleksion over læringsproces.  

                                                      
18

 Keiding/Qvortrup, (2014), s.56-57 
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Den læringsproces, som Klafki refererer til, sættes i undersøgelsen her sammen med Vygotskys 

dialogbaserede læringssyn. Der kan med disse to læringsteoretikere didaktisk iagttages en 

sammenhæng i overgangen fra folkeskole til gymnasium i systemteoretisk perspektiv. De to 

skolesystemer må ganske vist systemteoretisk betragtes som lukkede systemer, hvor eleverne 

bevæger sig fra et lukket system, folkeskolen, til det næste: gymnasiet. Men de to systemer 

folkeskolen og gymnasiet må ses forbundet gennem uddannelsessystemets trækken på samme 

erkendelsesteoretiske platform, defineret ved Klafki, og den dialog – baserede 

undervisningstradition i den danske skoler i tråd med Vygotskys tanker om at læring sker i det 

sociale og kommunikative samspil mellem mennesker via den sproglige interaktion samt den hjælp 

og støtte, som eleven kan få fra læreren og de mere kompetente klassekammerater
19

. Forbindelsen 

knyttes gennem det fælles betingelsesfelt i elevernes måde at arbejde på og kommunikere i 

samarbejdsgrupperne
20

, hvor det i undersøgelsen har været et gennemgående træk, at eleverne 

behersker samarbejde som et slags skolekulturelt beredskab til at indgå i samarbejdsrelationer. 

Dette gør sig gældende i begge folkeskoleklasser og gymnasieklassen. Det danske skolesystems 

intenderede læreplan for gymnasiet og Fælles Mål for folkeskolen vedrørende kompetencer i at 

kunne indgå i samarbejde kan altså genkendes som opnået i de to uddannelsessystemer, og vil 

derfor i undersøgelsen her ses som en fast variabel eller som konsolideret læring
21

. Et vilkår som 

den allestedsnærværende adgang til en verden udenfor via internetopkoblinger pr mobiltelefon eller 

computer vil ligeledes ses som en fast variabel og et vilkår, der er ens i de to skolesystemer. Der er 

en fælles omverden og en skolekulturelt betinget virkelighed inden for systemerne, der er ens. Det, 

der er interessant for undersøgelsen, er, hvordan lærerne og elever håndterer internetadgangen i de 

to skolesystemer, for det er et vilkår, lærerne ikke kan styre, men de kan have nogle intentioner om, 

hvad eleverne skal kunne tilegne sig gennem det. Prøver gymnasiet og folkeskolen at styre 

medieadgangen, eller ignorerer man dette ustyrlige medies indgriben i en fysisk velkendt ramme, 

skolelokalet, som nu har fået nogle nye kommunikationsvilkår. Eleverne er stadig at betragte i hvert 

fald inden for systemteorien som lukkede sociale systemer, som læreren kan have delvis adgang til, 

hvis eleverne kobler sig på det, læreren tilbyder og dette vilkår har ikke ændret sig, måske gør 

internetopkoblingen det bare meget mere synligt, og dermed forstyrrende for de omkringsiddende, 

                                                      
19

 Henriksen, Birgit 2014, Sprogsyn og læringssyn, i fremmedsprog i Gymnasiet, Samfundslitteratur. 
20

 Konklusion på samtaleanalyse af 2g tysk-elever i upubliceret materiale fra efteråret 2014 
21

 Keiding 2014, s. 152-153 
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når elevernes tanker tager på rejse, nu er det blot ikke en indre, men en konkret opkobling på en 

ydre verden i forhold til klasselokalet. 

Forskellige dannelsessyn vil ikke blive diskuteret i undersøgelsen, men fokus vil være på 

læringssyn i forbindelse med sprogindlæring og fremmedsprogspædagogik. Der var i de 

forudgående undersøgelser i efteråret 2014 en sporing af elevernes vaner, som er kulturbetinget 

enten fra skolen, hjemmet eller kammeratskabsgruppen. Vanerne påvirker elevernes læring, som 

bliver implikationer af deres adfærd. Særlige adfærdsmønstre kunne have negative konsekvenser for 

elevernes indlæring, hvorfor disse vaner ønskes ændret. Denne forandrende del tages op i det 

afsluttende interventionsforskningsprojekt. I forløbet i samarbejde med en billedkunstner 

introduceres kreative arbejdsprocesser med billeder og anskuelsestavler, hvis læringspotentialer her 

vil sættes i relation til Vygotskys teoridannelser om menneskets tegnskabende aktivitet: 

..højere psykologiske prosesser er ikke bare sosialt mediert, de er også mediert av tegn og 

symboler. Denne formen for mediasjon kalles gjerne semiotisk mediasjon (semiotikk betyr læren om 

tegn og symboler). Tegn og symbolsystemer er skapt af mennesker gjennem den menneskelige 

kulturens historie, ja, meningsbærende tegn og symboler betraktes av Vygotsky som de mest 

vesentlige kulturprodukter og kulturbærere. Tegn og symboler er på den ene side noe 

overindividuelt og objektivt som tilhører kulturens verden, noe som eksisterer utenfor den enkelte 

som sosial realitet eller innretning. På den anden side kommer tegn og symboler gjennom 

utviklingen også til å eksistere i det enkelte individs bevissthet. Blant de kulturprodukter og 

kulturbærere det her er tale om, står det menneskelige språket i en særstilling, selv om Vygotsky 

også regnet andre tegn- og symbolsystemer som betydningsfulde i danningen av højere 

psykologiske processer (Bråten, Ivar, 1996, s.22-23). 

I tyskfagets vejledning stx-bekendtgørelse 2010 indgår Vygotskys tanker om stilladsering og 

modellering af elevernes læringsproces. Dette følger den nyere skrivedidaktik, som viser at vejen til 

bedre skrivekompetencer er at give eleverne intensiv vejledning i skriveprocessen. (jfr. 

vejledningen, stx B-niveau) 

Undersøgelsen it og tysk vil på baggrund af Vygotskys teoriudvikling desuden tilgodese en 

dialogbaseret læring inden for tænkning og sprog i forbindelse med videnskabelige begreber og 

deres betydning for elevernes ”zone for udviklingsmuligheder”, som teorifeltet fremstilles i 

lærebogen for Gymnasiepædagogik
22

. Til de systemteoretiske forklaringsmuligheder vil Keiding & 
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Qvortrup (2014)
23

 og Qvortrup & Wiberg (2013)
24

 blive benyttet som nøgle til forståelse inden for 

Niklas Luhmanns teori om sociale systemer brugt på uddannelse.  

Undervisning og læringsforståelsen vil tage afsæt i Luhmanns definition: ”Uddannelse er en 

intentionel aktivitet, som bestræber sig på at udvikle menneskers færdigheder og forøge deres 

sociale tilslutningsevne” (Luhmann 2006: 43)
25

 Denne forståelse har didaktiske implikationer, 

fordi den gør det klart, hvordan didaktik som refleksionsvidenskab for undervisning orienterer 

sig mod et normativt forehavende. (Som kunne have været valgt anderledes: Keiding/Qvortrup 

s.23). Selvom det fremhæves af systemteoretikere, at undervisning er et paradoksalt forehavende, 

fordi man ikke kan forvente, at det stof, man forsøger at formidle, også bliver optaget i elevernes 

bevidsthed, så er der empirisk belæg for at undervisning virker
26

. I undersøgelsen her forsøges 

tegnene på læring fremanalyseret ud fra lærerens perspektiv ved udpegning af 

iagttagelsespunkter og refleksion over, hvordan eleverne forholder sig til disse punkter i deres 

udtalelser og refleksioner over egen læring i samtaler og logbøger. 

 

I.3.3.3. Eleverne, som læreren ser og forholder sig til, er fra folkeskolen også blevet undervist ud 

fra et kommunikativt orienteret sprogsyn, hvis faglige niveau gymnasieundervisningen skal tage 

udgangspunkt i. I undersøgelsen her er alle elever (folkeskoleelever og gymnasieeleverne, da de gik 

i folkeskolen) blevet undervist efter folkeskolens Fælles Mål fra 2009. De nye Fælles Mål for 

folkeskolen starter fra 5. klasse efter sommerferien 2015
27

, som bygger videre på målene fra 2009, 

som for alle fag er:  

It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab. 

De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser 

og sanseindtryk, også ved hjælp af it. Praktisk musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de 

sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension. 

I.4. Folkeskolens: Uddrag af Fælles Mål 2009 – Tysk 

                                                      
23

 Keiding og Quortrup Systemteori og Didaktik (2014), Hans Reitzels Forlag  
24 Quortrup, Ane og Merete Wiberg (2013), Lærings-teori & Didaktik, Hans Reitzels Forlag. 

25 Keiding, Bering, Tina og Ane Qvortrup (2014), s. 23. 
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 Keiding, Qvortrup (2014), s.242. med henvisning til at elever der har haft latinundervisning faktisk lærer det og de 

ville ikke have lært det, hvis de ikke var blevet undervist. 
27

 De nye mål er ikke medtaget i undersøgelsen her, da de ikke berører eleverne. 
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De delelementer, der er i fokus i it og tysk i de første case undersøgelser om it prktikker, er i 

uddraget af Fælles Mål i nedenstående indrammede felt fremhævet med tyk skrift og de 

delelementer, som derudover bliver bragt i spil i interventionsforløbet i 2.g, er understreget. De 

italesættes også i læreplanen for gymnasiet, tysk, stx B. 

Sprogtilegnelse  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk  

 udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog  

 vælge relevante lytte- og læsestrategier  

 vælge relevante kommunikationsstrategier  

 udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet  

 anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning 

og i forbindelse med netværk  

 uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster  

 vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige 

udtryk  

 vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser  

 anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol. 

 

Figur 3. Uddrag af folkeskolens Fælles Mål 2009 – Tysk 

Det er især følgende fokuspunkter i Fælles Mål, som er genstand for case undersøgelserne it og tysk 

i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet:  

 udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved 

hjælp af internettet,  

 anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, 

informationssøgning og i forbindelse med netværk,  

mens det kreativt anlagte forsøg i gymnasieklassen i 2g italesættes i folkeskolens målformulering 

om de praktisk musiske udtryksformer i forbindelse med inddragelse af it baserede udtryksformer, 

der understøtter det sproglige udtryk.  

 

I.5. Systemteori og analysestrategi. 

I.5.1. Eleven som lærende og læreren som reflekterende iagttager. 

Undersøgelsens iagttagende position vil i systemisk teoretisk forståelse
28

 være lærerens, som inden 

for læringstrekantens forståelsesramme med læreplanens målformuleringer som meningsskabende 

system vil iagttage elevens mulige læring. Læring som forandringer i deltagernes psykiske systemer 

                                                      
28

 Systemteori og ledelse: http://www.smol.dk/userfiles/file/Dokumenter/coachinglaeringogledelse%20.pdf 
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kan ikke iagttages direkte
29

, det er altså nødvendigt ud fra elevernes kommunikative bidrag (fx et 

intenderet læringsprodukt, skriftligt eller mundtligt, spørgsmål, kommentar til undervisning eller 

egen læring) at iagttage tegn på læring, om undervisningen er forstået og kan bringes i anvendelse 

af eleven. Koblingen mellem sociale systemer sker ved kommunikation, og da undervisningen er et 

socialt system baseret på kommunikation, er dens eneste muligheder for iagttagelse af læring de 

iagttagelsesmuligheder, kommunikationen tilbyder (Qvortrup/Keiding, s. 415) For at kunne iagttage 

elevens kobling til den intenderede læreplan er det vigtigt at høre elevens refleksion, for det er ikke 

sikkert, eleven har samme fortolkning af undervisningen som læreren, og det er ikke sikkert, at de 

umiddelbare ydre tegn på læring i virkeligheden har betydet en ændring i elevens indre system i 

form af en bedre viden end før undervisningen. Denne metakommunikationen om undervisningen 

giver en mulighed for at iagttage spor af læring, som systemteoretisk begrebssættes som 

andenordensundervisning
30

. 

Ifølge Bateson
31

 er metakommunikation det væsentligste, når det drejer sig om at skabe 

kommunikative forbindelser mellem sociale systemer. I undervisningssammenhæng er det kobling 

mellem lærerens intenderede læreplan og elevens fortolkning af denne intention, der udgør den 

kommunikative forbindelse. Når læreren iagttager eleven, iagttager læreren reelt sit eget billede af 

eleven.
32

 Dette billede skal svare til elevens billede af sig selv, og for at sikre, at der finder en 

kobling sted, er læreren nødt til at høre elevens refleksioner over egen praktik i forbindelse med 

sprogtilegnelsesaktiviteterne og elevens forståede læreplan. 

Her kan det refleksionsprogram, som anvendes i undersøgelsen it og tysk, som udspiller sig inden 

for den didaktiske trekant, hvor de tre positioner indgår, hvorimellem der gensidigt reflekteres.  

Læreplanen ses i undersøgelsen som en fast variabel, mens læreren er den iagttagende position og 

eleven den variabel, der iagttages og som intenderes forandret. 

 

I.5.2. Sprog og materialiseret meningsskabelse. 

Sprogets tegnskabende funktion dækker i undersøgelsen forskellige niveauer og funktioner i 

beskrivelsen af fænomenet. I systemteoretisk forståelse er kommunikation det strukturerende 

element i sociale systemer og udgør en tilknytningsmulighed mellem sociale systemer. 

Kommunikationen sker gennem sproget og også ikke-sproglige meddelelsesformer, f.eks. gestik, 
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 Qvortrup/Wiberg  (2013) s.415. 
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 Bering/Quortrup (2014), side 259. 
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 Søren Moldrup (2012) http://www.smol.dk/userfiles/file/Dokumenter/HornstrupSystemiskledelse.pdf s.2 
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 Søren Moldrup  (2012) Systemisk ledelse.  s.3.  
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mimik og andre kropslige udtryksformer, spiller en rolle og kan både forstærke og svække 

kommunikationen
33

. Når mennesket udlægges som et uafhængigt selvskabende socialt system, hvis 

indre kognition eller kognitive struktur er determineret af sproget, så har sprogets karakter 

betydning for mennesket som system og strukturen i dette systems elementer, som bredt kan kaldes 

viden.  

Det følgende er et forsøg på at udvikle et rationale, der kan forklare sprogets funktion set i et 

systemisk perspektiv på undervisning.  

 I litteraturen om systemteori fremgår det ikke tydeligt, hvilken karakter sproget har som 

medierende faktor i det selvreflekterende system. Man kan sige, at der tænkes i forskelle og 

udpegninger, men er det billeder, følelser, spejlneuroner, sprog struktureret på basis af lingvistiske 

regler, tegn bundet til indhold og formet af det talte sprog, eller sproget som det formidles og 

formes af den digitale informationsteknologi fx smsér.  Det sprog, som der reflekteres på i det 

lærende system, former strukturen i systemets læring, ligesom den systemisk udpegede læring i 

udpegede forskelle er med til at forme lærernes og elevernes refleksion over undervisningen. Man 

kan så formode, at den systemiske tilgang til læring, at det sprog, der tilbydes i læringsrummet er 

med til at forme elevernes sprog i distinktioner i sproget f.eks. at noget er forstået eller ikke forstået. 

Maturana beskriver forbindelsen mellem den ydre virkelighed og erkendelse på denne måde i et 

interview med Bernhard Pörksen i interviewbogen Fra væren Til Handlen
34

 (s.18) Det, der 

angiveligt er uafhængigt af os, lader sig kun beskrive, hvis vi disponerer over et sprog, det opstår 

kun i kraft af distinktioner i sproget.  (Og videre på samme side) Sproget er ikke et fængsel, det er 

en eksistensform, en måde at leve sammen på. …. At leve i sproget indebærer, at det er meningsløst 

at tænke på en verden, som måtte eksistere hinsides sproget. (s.16) Når jeg imidlertid insisterer på, 

at alt, der siges, siges af en iagttager, så fokuserer jeg på et andet nøglespørgsmål…. Det er 

iagttageren, hvis operationer jeg – ved at operere som en iagttager – ønsker at forstå: det er 

sproget, jeg vil forklare ved at leve i sproget; det er talen, jeg vil beskrive mere præcist ved at tale. 

Maturanas væren i sproget er forbundet med individet i valget af iagttagelsesposition, mens 

Vygotskys internaliseringsbegreb i hans forståelse af tankeprocesser er (Hasse, 2013, s. 156)  at 

tankeprocesser er medieret gennem internaliserede tegn, der gradvist er gået fra at være noget ydre 

socialt til at blive en indre kulturel ressource. ….  forbundet med det sociale. 
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Der findes andre tankeredskaber end ord – som eksempelvis knuder på tørklæder, pinde med 

indhak, piktogrammer… Vi internaliserer vores omverden – fordi vi gennem de fysiske 

tankeredskaber kan organisere den som tænkt og ikke bare oplevet, omverden. Talt sprog er f.eks. i 

Vygotskys tænkning lydbølger, der omsættes til mening, ligesom skriftsproget er fysiske tegn, der i 

deres form og struktur giver en mening for en læser, der har internaliseret disse tegn, så det skaber 

en forståelse hos vedkommende. Mens Vygotsky er opmærksom på den lærendes proces i et 

fællesskab med en ydre verden, så tager systemteoretikerne altid udgangspunkt i en iagttager, mens 

Vygotsky ser på dialogens vidensmedierende funktion mellem mennesker. Dette kan næsten knytte 

an til Maturanas tanke om, at sprog er en måde at leve sammen på.  

Luhmann beskriver kommunikation som en hændelse bestående af 3 udvælgelser: 1.selektion: Den 

meddelende vælger, hvad der skal meddeles, 2. selektion: den meddelende vælger, hvordan 

indholdet skal meddeles og 3. selektion tildeles adressaten, hvordan vedkommende vælger at forstå 

den meddelte information.  

Genstandsfeltet indhold (selektion 1) og form (selektion 2) diskuteres af Günther Kress i en 

indholdsmæssig afkodning af begrebet literacy i betydningen sprog som materialiseret 

meningsskabelse. Han diskuterer sproget som meningsformidlende faktor i en historisk kontekst, 

der viser hvordan sprogets karakter i literacy begrebets forståelse har udviklet sig over tid.
35

 Han 

viser, at sætningen i en lærebog fra 1930érne om naturfag er struktureret efter lingvistiske regler og 

eleven, som lærer naturvidenskab, er fra middelklassen. Eleven lærer, at denne form for struktur 

udgør videnskabeligt sprog. Kress peger på, at eleven her lærer at håndtere både lingvistisk og 

begrebsmæssig og sandsynligvis også kognitiv kompleksitet. Sætningen i lærebogsteksten er 

syntaktisk opbygget. Syntaks udgør de grammatiske regler, som er styrende for strukturen, og som i 

det sproglige system anvendes til at skabe begrebsmæssig enhed. Kress refererer også til tekster, der 

er fra det 17. århundrede, hvor det skriftlige sprog ikke er struktureret syntaktisk men er tematisk 

konstrueret og brugen af tegnsætning afspejler måder at tale på. De valgte eksempler viser skriftlige 

produkter formuleret af en selvlært skrivende kvinde fra et lavere socialt lag og en samtidig forsker 

i græsk og latin. Begge eksempler viser det tidlige engelske sprogs udvikling i brugen af den 

sociale/kulturelle kapital hos den person, som former sætningerne, men også at sætningerne formes 

både af, hvad der er til rådighed og af hvad der kræves på et givet socialt tidspunkt i en given social 

ramme. 

                                                      
35

 Kress, Gunther 2012, Materialiseret meningsskabelse: Tanker om literacy, læsning og skrivning i konteksten af 
multimodal kommunikation. Tidsskriftet, Viden om læsning, nr 12, september 2012. Tema: Literacy. 
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Kress’ eksempler tegner i artiklen et billede af den omverdens skabte kompleksitet, undervisningen 

er underlagt. Tager vi hans eksempel fra naturvidenskabelig formidling i skolen, så formidles 

naturvidenskab på en anden måde i skolen 50 år senere i 1980érne, hvor Kress i to eksempler fra 

lærebøger om naturvidenskab viser, hvordan billedet har fået forrang som informations- 

formidlende medie og sprogets syntaks er forenklet sammen med en voldsom forenkling af 

begrebsmæssig og måske kognitiv karakter. 

Spørgsmålet, om det syntaktisk funderede skriftsprog er med til at påvirke elevers kognitive system, 

så  systemet forenkles, er et interessant spørgsmål, som bør udfordres i en evaluerende refleksion 

med elever over deres læring. Dette iskuteres i afsnittet om digitale anskuelsestavler. 

  

I.5.3. Teoretiske grundbegreber 

Elevernes it brug vil blive systematiseret ud fra 4 spørgsmål til elevernes it-anvendelse og 

anvendelsens læringspotentiale. Iagttagelsespositionen er lærerens og begreberne, som vil blive 

benyttet er førsteordens undervisning i forhold til, hvad der kunne iagttages under det valgte 

spørgsmål spørgsmål 1 og 2, hvad gør eleverne (1)? Er det genkomne handlinger, praktikker eller 

vaner, som altså er konsolideret i elevens interne kognitive system, som ikke længere behøver 

refleksion(2). Under spørgsmål 3 og 4 overvejes læringspotentialet i elevernes adfærd ud fra deres 

udsagn i deres refleksioner over brug af internetresurser, som fra elevperspektiv er  

andenordenslæring. Her iagttages fra lærerperspektivet i nutidigt perspektiv fremtidige 

læringsmuligheder for eleverne. Iagttagelserne er begrundet i elevernes selvstændige evne til at 

tilegne sig sprog ud fra deres personlige strategier til at løse de sproglige problemer. Alle eleverne 

viser i deres evne til samarbejde læringspotentiale i kollaborative arbejdsprocesser. Iagttagelserne af 

de personlige løsningsstrategier giver en mulighed for læreren at tænke i differentieret undervisning 

i relation til elevernes forskellige tilkoblingsmuligheder fremadrettet i designet af undervisning i 

brug af it med henblik på ordforrådstilegnelse.  

Spørgsmål: Mulige svar: 

1.Hvad bruger eleverne af ressourcer på nettet? Valgte løsningsstrategier 

2.Hvor meget bruger eleverne de valgte 

ressourcer 

Handlemønstre, praktikker 

 

3.Hvad får de ud af hvilke løsningsstrategier 

 

Læringspotentiale 
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4. Kan der aflæses/ aflyttes hvilke elever 

(sprogligt niveau), der gør hvad? 

 

Læringspotentiale 

 

Figur 4. Forskningsspørgsmål til elevsamtaler i 2gtysk og to 8. klasser. 

I systemteoretisk didaktisk perspektiv lægger de første undersøgelser af elevernes kommunikation 

om egen it-praktik og deres refleksioner over denne kommunikation op til 

førsteordensundervisning, hvor læreren får mulighed for at iagttage tegn på læring, fordi eleverne 

skal forholde sig til deres egen læring, om de gør noget nyt i undersøgelsessammenhængen. I nogle 

reflekterende samtaler om disse samtaler i 2gtysk fremgår det, at elever ser spor af læring ved 

refleksionerne over nye praktikker. Bl.a. det at tale om arbejdsprocessen og søgepraktikkerne betød, 

at de lettere huskede de opslåede begreber.
36

 Dette kunne iagttages som en tilbagevirkning af de 

intenderede elevrefleksioner på eleven, som der blev skabt mulighed for i undervisningens 

læringsrum.  

Førsteordensundervisning må på linje med førsteordenslæring her kunne defineres som den 

iagttagede, planlagte intenderede læreplan (den gennemførte undervisning), mens 

andenordensundervisning er uddannelse i deltagelse i undervisning, hvor undervisningen selv gøres 

til genstand for kommunikation
37

. Altså evaluering af undervisngen med eleverne med henblik på 

forandringer. Dette sker i det afsluttende interventionsprojekt, hvor den afsluttende evaluering med 

eleverne bl.a. lagde op til diskussion af fordele og ulemper ved nogle didaktiske valg i forløbet. 

Eleverne kom med forbedrende forslag, der fremadrettet vil ændre på anvendelsen af 

anskuelsestavler i undervisning. Interventionsprojektet kan til dels også ses som resultat af 

andenordensundervisning på basis af iagttagelserne i de indledende undersøgelser af elevernes 

kommunikation om it-praktik. Deres refleksioner over disse var med til at forme forsøget. 

Målet med det afsluttende interventionsprojekt var at forsøge at finde en måde at styre elevernes 

brug af internettet som resurserum - gøre dem mere bevidste om, hvad de gjorde og hvad der var 

muligt at finde af ord og sproglige tegn på web3. 

 

I.5.4. Datagenerering og analysedesign. 

                                                      
36

 Iagttagelsen, som her nævnes er refereret i upubliceret materiale om didaktik, it og tysk, fra efteråret 2014 
37

 Keiding/Qvortrup (2014),s 258-259. 
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Undersøgelsens datamateriale giver flere perspektiver på samme felt, og de udvalgte perspektiver 

fungerer gensidigt som validering af undersøgelsens gyldighed og pålidelighed. Eleverne har givet 

tilsagn om brugen af lydoptagelser af samtalerne om opgaveløsning og de reflekterende samtaler 

om disse. De skriftlige løsninger på opgaverne er indsamlet fra de fleste grupper, og i det 

afsluttende interventionsforsøg har eleverne skrevet logbøger og produceret anskuelsestavler. 

Undervisningsplan og hensigt med projektet er vedlagt sammen med lærerobservationer og referat 

af afsluttende evaluering. 

De deltagende lærere fra folkeskolen har givet respons på modtagelsen af det tilsendte datamateriale 

genereret i de to folkeskoler i form af lærerinterviews, samtaleoptagelser og transskriptioner. 

Enkelte optagelser er ikke medtaget, hvis der indgår navne på skoler, eller elevnavne kan 

genkendes. Bilagene må kun bruges i eksamenssammenhæng. 

It´s påvirkning af læreprocessen i tyskundervisningen vil blive undersøgt ved analyse af elevernes 

samtaler om deres opgaveløsning og ud fra elevernes egne refleksioner over egen praktik. På 

baggrund af iagttagelser af dette fra lærerposition og i en medreflektering af læreplan planlægges og 

udføres et interventionsprojekt med henblik på at styre elevernes it-brug. Forsøget vil blive 

analyseret ud fra systemteoretisk fremskrevne fokuspunkter med henblik på at se, om forsøget 

kunne give nogle strukturelle koblingsmuligheder eller ej.
38

  

 

II. Samtaler om it-brug i folkeskolen og gymnasiet. 

II.1. Metodisk tilgang til datagenerering i undersøgelsen af it i gymnasiet efteråret 2014 og 

folkeskolen foråret 2015. En etnografisk undersøgelse med fagdidaktisk sigte. 

Undersøgelsen benytter data genereret i efteråret 2014 i en 2g tyskklasse og i foråret 2015 i to 8. 

klasser på forskellige folkeskoler. I data indgik elevers dialog i forbindelse med løsningen af deres 

sproglige problemer, når de skulle oversætte fra et sprog til et andet ved hjælp af computer med 

internetadgang.
39

 Målet var at kunne hente nogle didaktiske redskaber til brug i 

fremmedsprogsundervisningen på baggrund af de oplysninger, som kunne iagttages i samtalerne: 

Hvilke hjemmesider, oversættelsesprogrammer, internetordbøger kommer i spil? Hvilke strategier 

brugte eleverne?  

                                                      
38

 Der tages udgangspunkt i fokuseringspunkterne i Qvortrup/Wiberg (2013) s.414-415. 
39

 Data i gymnasiet blev brugt til en upubliceret undersøgelse om it og tysk 
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Undersøgelsen har eksplorativ karakter i sin inddragelse af flere klasser. Første del er en 

caseundersøgelse, hvori der indgår tre paradigmatiske case-studier
40

, hvor jeg med Flyvbjergs 

caseteori som teoretisk rammesætning ville ”udvikle mønstereksempler for det område, 

caseundersøgelsen vedrører.” Udvælgelsen af klasser har været betinget af tilgængelighed og i den 

forstand tilfældig. De to tilgængelige folkeskoler har været været meget forskellige i deres sociale 

rekruteringsgrundlag af elever og på den baggrund kunne de forekomme at være to ekstreme cases. 

Ved nærmere eftersyn viser de blot bredden i den danske grundskoles elevgruppe og skaber derved 

en god generaliserbarhed for undersøgelsen, og de iagttagede forskelle er primært socialt betinget 

og betinget af forskellene i elevernes fremmedsproglige baggrund, hvor dansk er 1. fremmedsprog i 

skolen.  Lærerne ligner lidt hinanden i den energi og interesse de viser i deres faglighed, erfaring og 

interesse for undervisning og udfyldningen af deres lærerfaglige muligheder på hver deres skole.  

Den iagttagede systematiske tilgang til ordbogsbrug, som 8. klasserne udviser, har lærere på 

gymnasiet også kunne iagttage ved 8. klasseselever fra andre skoler, så de to 8.klasser i 

undersøgelsen er ikke undtagelser.  

Undersøgelsen er foretaget i skoleåret 2014-15 og er en tværsnitsundersøgelse, hvor 

problemstillinger, metoder og mål har være ens i de udvalgte skoler. Den store bredde på 

datamaterialet kan give undersøgelsen en overfladisk karakter. Der er meget, som ikke kan udledes 

af data f.eks spørgsmål til elevers personlige baggrund og udvikling og tanker om faget. Men data 

kan skabe en forventningsstruktur hos gymnasielæreren i forhold til de elever, der kommer på 

gymnasiet fra folkeskolen, og de elever vedkommende selv har, ligesom folkeskolelærerne kan få 

en forventningeshorisont til, hvad grundskoleeleverne skal have med i bagagen for at klare sig i 

gymnasiet, og hvad de egentlig kan i folkeskolen. Undersøgelsen forsøger at fremanalysere et 

billede af elevers it vaner og deres læringspotentiale i anvendelsen af it, som kan danne baggrund 

for en forventningshorisont, som kan reflekteres af gymnasielærere og folkeskolelærere. 

I første case er genstanden for  undersøgelsen en gruppe fra en 2g tyskklasse med tre elever, der 

inden for 16 minutter løser 10 oversættelsesopgaver (se bilag 3.1). Fremmedsproget er tysk. 

Samtalerne er transskriberet og eleverne har efterfølgende haft en refleksionssamtale med læreren. 

Her deltager to af eleverne fr,a gruppen. I folkeskoleklasserne er der ligeledes valgt en gruppe fra 

hver klasse, hvor samtalerne er blevet transskriberet. Alle samtaler (både de tre transskriberede og 

de kun gennemlyttede) analyseres systematisk ud fra 4 spørgsmål. I folkeskoleklasserne er de 10 

                                                      
40

 Brinkmann, Svend og Lene Tanggaard (2010), Kvalitative metoder - en grundbog, Hans Reitzels Forlag. Bent 

Flyvbjerg, 5 misforståelser om casestudiet, s. 475 
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opgaver reduceret til 6, og folkeskoleeleverne skal kun samtale i 8 minutter om opgaveløsningerne, 

og de har 5 minutter til refleksionssamtaler, hvor der ikke indgår en lærer som interviewer. Det 

betyder dels en frihed for eleverne til at tale frit, men det forhindrer også dybdegående spørgsmål til 

deres arbejdsproces, som kunne have skabt mere refleksion hos eleverne og givet et mere 

uddybende billede af deres anvendelse af it. 

Transskriptionerne af de udvalgte tre samtaler giver mulighed for en mere præcis analyse af 

elevernes samtale, nuancer iagttages bedre, og indtrykkene, der er fastholdt i skrift, er lettere at 

overskue. De to meget forskellige 8.klasser, hvis man iagttager elevgrundlaget, giver et interessant 

perspektiv på denne aldersgruppes it-brug/vaner og samarbejdskompetencer. Der viser sig nogle 

ligheder og nogle iøjenfaldende forskelle. Transskriptionerne og databearbejdningen af de tre 

udvalgte grupper, som er med i hovedteksten af afhandlingen, bruges til eksemplificering af 

arbejdet med datamaterialet. De er vedlagt i bilag sammen med resultatet af analyserne af de øvrige 

14 grupper. 

 

II.2.Optagelsesvejledning og anvendte elevopgaver  

Undersøgelse af internettet som resurse: Optagelsesvejledning: til 

elevsamtaler:  

Undersøgelse af internettet som resurse:  

Opgaver: 

1. Sæt jer 3 om en computer med de skriftlige opgaver på skærmbilledet. Denne 

computer skal I bruge til at optage jeres samtale på. I må gerne bruge en eller 2 andre 

computere at søge med. I skal bare sørge for, at man kan høre, hvad I gør. Så tal højt, 

når I søger, og fortæl, hvilke resultater I finder.  

2. Tjek først, hvordan lydoptageren fungerer, hvordan filen gemmes og hentes igen! 

3. Optagelsen af samtalen om oversættelsen: I har 8 minutter til at oversætte 

sætningerne. Vælg en af jer til at skrive svarene.  

4. Når de 8 minutter er gået, gemmer I den skriftlige besvarelse og lydfilen i en mappe 

på computeren. 

5. Når I er færdige med optagelsen, får I et spørgsmål om arbejdsprocessen, som også 

skal optages og sendes til jeres mappe. Denne samtale varer kun 5 minutter. 

6. Send jeres to samtaler og skriftlige besvarelse til jeres lærer og Lene Sommer (LS) på 

lectio. 
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Fremgangsmåde ved optagelse af samtaler på computer: 

1. Elever med Microsoft søger 

lydoptager (se billede): skråtstillede 

mikrofon 

            Lydprogrammet er standard for    

            Microsoft. 

2. Tryk på markeret tekst ”lydoptager” 

 

  

 

3. Tryk på start optagelse og 

4.  tryk på stop, når I er færdige 
 

 

5. Her kommer følgende billede 

frem:  

6. Giv lydfilen et navn: 

klasse/sprog/gruppe/navne 

og gem den under mappen til 

opgaven. 

 

 

 
 

 

5 minutters samtale om arbejdsprocessen: 

 I må hver bruge 1 minut til at kommentere de 2 følgende spørgsmål. Derefter er ordet frit og I 

må sige noget til de andres svar eller andet, I er kommet i tanker om. 

 1. Gjorde du eller en af de andre noget, som du ikke plejer at gøre, når du bruger     

     internettet til at løse fremmedsprogsopgaver med? 

 2. På hvilken måde var det anderledes? 

Mvh. Lene Sommer 

 

Til Folkeskoleelever: 

Elevopgave: Oversæt og kommenter følgende udsagn med hensyn til sprog og indhold, I må 

bruge alle hjælpemidler på internettet! 

Gruppe: …… Navne:…………….. 



Lene Sommer, MIG-it-didaktik, masterafhandling, 2015 
It og tysk i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet 

Digital teknologi flytter læring fremad. 
 

33 
 

Tyske sætninger: oversættes til dansk: 

1. Er ist weg vom Fenster! 

2. Ich habe nur Bahnhof verstanden. 

3. Wie wäre es, wenn es Krieg gäbe und keiner geht hin? 

Danske sætninger: oversættes til tysk: 

1. Tomme tønder buldrer mest. 

2. Julen står for døren. 

3. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget. 

 
 

Figur. 5. Vejledning af eleverne til optagelser, samtaler, opgaver, aflevering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3 ES-Skole, folkeskole: systematiserede elev-samtaler og skema over it-anvendelse
41

:  

 
Spørgsmål: Mulige svar: 

1.Hvad bruger eleverne af resurser på nettet? Valgte løsningsstrategier 

2.Hvor meget bruger eleverne de valgte 

resurser? 

Handlemønstre, praktikker 

 

                                                      
41

 (se bilag for alle 7 grupper) 
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3.Hvad får de ud af hvilke løsningsstrategier Læringspotentiale 

 

4. Kan der aflæses/ aflyttes hvilke elever 

(sprogligt niveau), der gør hvad? 

Læringspotentiale 

 

Fig 4 vist igen som læsevejledning til resultater. 

 

Elevgruppe 4: Elevudtalelser:  

Ad 1: Gruppen bruger Google Translate og ordbogen.com bruger. Google Translate også til enkelte 

ord og mobiltelefon app´en, wiki quote, for at se om en sætning findes der som talemåde og med 

forklaring på den. 

Ad 2: Ordbøgerne på nettet er rigtige. Oversættelsesmaskine Google Translate, nej de bruger den 

kun til inspiration. Eleverne her bruger typisk online ordbog 

Ad 3: Ud fra følgende udvalgte citater fra gruppen ses tegn på elevernes almenviden om sprog og 

varierede søgestrategier. Deres nysgerrighed, almenviden og samtale om stoffet bringer dem fremad 

mod løsningen af opgaverne. I deres søgestrategi, viden og samarbejde ligger der et 

læringspotentiale. 

Elevudtalelser: På Google Translate står der bare ”jeg har kun forstået banegården”.  

Hvis man i en sætning siger. Jeg har kun forstået ”banegården” altså eneste ord, man har forstået. 

Jeg bruger aldrig google-Google-oversæt: Hvordan ville det være, hvis der var krig og ingen kom. 

Og det er fra Google-oversæt  

Det er sådan nogle ordsprog, man kan finde mange af. 

Udvalgte ordsprog..kan man bare søge på Google-søgefelt… besser ein Vogel in der Hand als eine 

Taube auf … als 10 auf dem Dach. Kommentar: det fandtes. 

GT: Weihnachten steht vor der Tür. Bare ved Google Translate og på google søgefelt fandt vi ud af 

at det hed vor og ikke von. 

Eleverne har en søgning wiki quote på ordet leere. 

Ordbog.com og inde på ordbogen giver løsningen…Leere Tonnen geben grossen Ton. Søger også 

på ”tomme” og finder ud af at ordsproget findes på dansk. 
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Ad 4: Refleksion: Gruppen har i forsøget brugt meget mere Google Translate end de plejer. De 

bruger ikke Google Translate pga. skræmmehistorier om hel stil ind i Google Translate. Det bliver 

meget anderledes i Google Translate. I denne test var det egentlig den vi brugte mest. Nyt at lave 

google-søgningen i søgefeltet. Man åbner safari eller hvad man har. Man downloader 

ordbogen.com. Det er lettere, man kan kontrollere sig selv. Hvis man er gået helt tabt, er det smart 

at gå ind på et oversættelsesprogram og få inspiration. Man bruger ikke fysiske ordbøger. Læreren 

sagde, at man skulle bruge den og man vidste ikke hvordan. Vi spurgte bare en voksen. Ordbøgerne 

på nettet er rigtige. Oversættelsesmaskine, nej kun til inspiration. 

Ja til google-søgninger 

Læringspotentiale: Eleverne er meget kompetente sprogbrugere både på dansk og tysk i forhold til 

deres alder. Deres søgestrategi på Wiki quote viser, at de er bevidste om vigtigheden af at læse med 

forståelse, fokus på dobbeltbetydninger. De er nysgerrige og ved, hvor de kan søge og 

eksperimenterer i deres søgestrategi. Sidste løsning, hvis de ikke kommer videre i en sætning, er 

Google Translate, men bruger den med bevidsthed om at den er fejlbehæftet.  

 

 

 

 

II.ES Folkeskole: Skema over optagede samtaler og brug af digitale læringsresurser.
42

 

E S 

Skole 

Gruppe: 

Ord 

bogen.com 

Google-

Translate 

(GT) 

Google-

søgefelt 

Communi- 

cator 

App til 

mobil 

telefon 

Gylden 

dal - 

online 

Duden.de Andet? 

1. Xx X      

2 Xx X      

3 Xx X     Grammatik 
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 Dobbeltkryds markerer gentagen brug, mens et enkelt markerer sjælden eller kun et enkelt forsøg. 
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hjemmeside 

Elementær 

tysk 

grammatik 

4 

udvalgt 

gruppe 

Xx Xx Xx    Wiki-quote 

5 Xx X X     

6 Xx Xx  X x   

7 Xx X     Ordnet.dk 

Figur 6. Folkeskole ES, elevernes brug af opslagsmuligheder på internettet. 

 

II.4 TH-skole: systematiserede elev-samtaler og skema over it-anvendelse. 

Gruppe 1: 8 minutters samtale  

Ad 1: Eleverne diskuterer flittigt, hvad sætning 1 kan betyde. Ordbogen.com bruges, og efter ca. 4 

minutter (4.20) ønsker en, at de bruger Google Translate.  

Ad 2: Det virker som om, at de bruger ordbogen.com eller ordbogen som APP, som de siger i 

refleksionssamtalen. De skriver enkelte ord ind eller hele sætninger. Google Translate bruges ved 

enkelte ord. 

Ad 3: Spørgsmålet er så i forbindelse med Google Translate, om de skal skrive hele sætningen eller 

bare et ord. En god strategisk overvejelse i betragtning af søgemaskinens måde at fungere på er ved 

at søge på et statistisk grundlag ud fra ordklumper i et parallelt tekstkorpus. Her kan det muligvis 

være, at et enkelt ords betydning rammes mere rigtigt end en hel sætning. En af eleverne forklarer, 

hvordan ”station” og ”banegård” kan betyde det samme i forbindelse med, at man kører med tog. 

Eleverne i gruppen er mest optaget af betydninger end selve deres søgeprocesser. De vælger at 

oversætte alle tyske sætninger direkte. 

Ad 4: De er ikke sikre sprogbrugere på dansk og tysk og vælger den sikre løsning for sig selv at 

forstå hvert enkelt ord for sig. Når de bruger GT sætter de kun et ord ind. Der er et læringspotentiale 
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ved opslag af enkeltord, men de bør prøve google-søgefelt og ordnet.com. Der er et 

læringspotentiale i gruppen i deres bevidsthed om at læse med forståelse. 

Deres løsningsstrategi at oversætte hvert ord for sig er fornuftig, når de ud fra konteksten ikke kan 

se, hvad sætningerne betyder. Det er en refleksion, som bør følge en oversættelse, så f.eks. læreren 

kan se hvilke refleksioner, der ligger til grund for valgte løsning. Idiomer som her kan kun forstås i 

en kontekst.  

En af eleverne er meget opmærksom på, at de skal have forstået meningen i de danske sætninger. 

Derfor bruger de ordbogen.com i dens dansk – danske udgave. Måske er de på ordnet.dk. 

TH Skole: Skema over samtaler og brug af digitale læringsresurser. 

TH-

Skole 

Gruppe 

samtale 

Ord 

bogen. 

Com 

Google-

Translate 

(GT) 

Google- 

Søgefelt 

Communica-

tor 

App til 

mobiltelefon 

Gyldendals 

 røde ordbog 

Opmærk-

somhed på 

samarbejde 

Andet? 

Ordnet.dk 

eller 

Ordbogen.co

m dansk-

dansk 

Gruppe  

1. 

Xx X     X 

overvejelser 

om, hvad 

den danske 

sætning 

betyder? 

2. xx 

 

X X   Anerken-

dende 

overfor 

hinandens 

løsninger 

 

3. xx 

 

Xx      

Figur 7. Folkeskole TH, elevernes brug af opslagsmuligheder på internettet. 

 

II.5. Gymnasiet: systematiserede elev-samtaler og skema over it-anvendelse. 

Gruppe 2:  

Ad 1:  

(notater fra analyse, modul 3) Case-gruppen fandt hurtigt ud af at sætningerne var talemåder, og 

eleverne bringer her deres almenviden ind i løsningen af opgaverne. De valgte med den 

begrundelse at skrive dem hele ind i Googles søgefelt. Det fungerede både over den danske og den 
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tyske google-søgemaskine. Her fandt de tyske forklaringer, og hvis de ikke forstod dem, oversatte de 

dem til dansk enten over Gyldendals Onlineordbøger ved ord alene eller Google Translate, hvor 

eleverne hurtigt kunne oversættes i helheder. Hypoteser fra en elev i gruppen blev der arbejdet 

videre med af de to andre i gruppen. Resultaterne, der kom frem på søgemaskinen Google i det 

generelle søgefelt, placeredes næsten hver gang i et bredt felt af tematiske sammenhænge, hvor 

ordsproget optrådte i målsprogets kulturelle og samfundsmæssige ramme.  

Ad 2. Bruger normalt Gyldendals online og tjekker så måske i GT for at se ordet eller sætningen i 

sammenhæng. 

Ad 3 Øvelsen gav mulighed for hypotesedannelsesprocesser, diskussioner og handlen med og i det 

tyske sprog i en social kontekst for eleverne i deres egen gruppe. Case-gruppens metode og 

samarbejde synes didaktisk at kunne udpege et læringspotentiale. De konstaterer, at de brugte 

hinanden rigtig meget og ad den vej kom frem til mange løsninger. Brugen af Google søgefelt gav 

gruppen nogle muligheder, de ikke havde set før. Her ses et læringspotentiale ved at benytte tyske 

hjemmesider, hvor sproget bliver brugt i autentisk, kommunikativ sammenhæng på målsproget. 

Ad 4 Gruppen ligger sprogligt over middel på tysk og dansk, og de er meget effektive i deres 

arbejdsproces. De er udforskende i forhold til øvelsen og afprøver nye muligheder. De tør lade sig 

udfordre af det autentiske, ikke bearbejdede sprog på tyske hjemmesider. Måske skyldes det 

gruppens generelle faglige overskud på det sproglige område. 

 

Gymnasiet: Skema over samtaler og brug af digitale læringsresurser. 

Gymnasium 

2gstxtysk 

(7 grupper), samtaler 

 refleksionssamtaler (4 grupper) 

og skriftlige opgaver (7 grupper)   

 

 

Gyld

en 

dal-

onlin

e 

Google-

Translate 

(GT) 

Google-

søgefelt 

Communi- 

cator 

App til 

mobil 

telefon 

Ord 

Bog 

en.com 

 

Duden.de Andet? 

1. Gruppe 

Samtale+refleksions-samtale 

Xx Xx xx    Hjemmesider 

over 

ordsprog 

2. Gruppe 

Samtale+refleksions-samtale 

Xx X xx   x Hjemmesider 

over 

ordsprog 

3. Gruppe 

(ingen refleksions-samtale) 

X X I denne gruppe nævnte de ikke tydeligt, hvor de søgte i 

samarbejdssamtalen. 
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4. Gruppe 

Samtale+refleksions-samtale 

Xx Xx xx     

5. Gruppe 

Samtale + 

refleksionssamtale 

Xx Xx      

6. Gruppe 

Samtale (ingen 

refleksionssamtale, men en 

henvisning (LS) til 

evalueringssamtale i 

modulopgave 2 om læring i 

mundtlig sprogfærdighed 

pga. elevernes danske sprog) 

Xx Xx     Google 

billeder 

7. Gruppe 

Samtale (ingen 

refleksionssamtale, og de er 

kun 2 i gruppen) 

Xx Xx     Egen 

sprogfor-

nemmelse 

Figur 8. Gymnasiet, elevernes brug af opslagsmuligheder på internettet. 

III. Analyse og diskussion af tysk og it og web3´s læringspotentiale i 

skolesammenhæng. 

III.1. Refleksionssamtalen.  

Alle folkeskoleeleverne viste i deres refleksioner over deres brug af internettet som resurserum en 

større bevidsthed om, hvad de gjorde, når de søgte oplysninger end gymnasieeleverne, som i enkelte 

tilfælde slet ikke kommenterede, hvilke resurser de anvendte. Det er tydeligt, at privatskolens elever 

viser en langt større spredning i anvendelse af resurser på internettet. Enkelte af grupperne i 2g kan 

dog på baggrund af deres større sprogkompetence, større ordforråd og grammatisk bevidsthed 

benytte tyske autentiske hjemmesider og nogenlunde afkode deres indhold. Deres søgemønster 

dækkes derfor til dels af Google-søgemaskine, hvilket giver god mening i dens web3 design og 

dette søgemønster har læringspotentiale.  

De to kategorier vedrørende læringspotentiale ved elevernes søgemønster er opstået som følge af, at 

de fremstod som påfaldende i datamaterialet. Udpegningen af disse læringspotentialer kan benyttes 

i vejledningen af eleverne i deres brug af digitale hjælpemidler. Eleverne i folkeskolen var blevet 

undervist i digitale ordbøger, mens 2g-eleverne ikke var blevet systematisk undervist i brugen af 

Gyldendals online-ordbog i gymnasiet. De har fået adgang til den og blevet opfordret til at bruge 

den af alle sproglærere. En del elever bruger den også, men der er også enkelte, der vælger en 

enklere ordbog med langt færre opslagsmuligheder, fordi de tidligere har haft succes med det og har 
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rutine i brugen af den fra folkeskolen. Der findes ikke noget materiale udarbejdet af Gyldendal, og 

ifølge forlaget har de heller ikke planer om det.
43

 

Refleksionssamtalen, der følger efter elevernes talen højt i deres arbejdsproces, hvor de sprogsætter 

deres handlinger, svarer til det Luhmann kalder andenordenslæring
44

 I det omfang et system har 

kapacitet til selviagttagelse, kan det iagttage sin egen læring ved at gøre kognitive processer og 

strukturer til genstand i en efterfølgende erkendelsesoperation. Derved kan systemet se noget, det 

ikke tidligere kunne se, og realiteten går fra noget værende til kontingent bevidst konstruktion. 

I refleksionssamtalerne høres elevudtalelser som jeg gjorde som jeg plejede uden præcisering af 

hvad der skete. I gruppe 2 i 2g (jfr. ovenstående skema) er der stort set ingen præcis betegnelse af 

deres handlen, altså hvilke resurser de anvender og konklusion i refleksionssamtalen er ”vi gjorde 

som vi plejede”. Dette fører tilbage til en informativ kommentar til første it-undersøgelse af 

elevpraktikker i 1g (fra 2013), som jeg ikke mente gav svar på noget: Forskerkommentar fra sdu. 

 En undersøgelse giver altid svar på noget.  

Kommentar til det efterfølgende: En del af svaret har nok helt enkelt været, at eleverne ikke 

reflekterede over deres brug af it, var bevidste om, hvad de gjorde, når de løste opgaver ved 

hjælp af internet resurser, og derfor svarede meget sparsomt på spørgsmålene til deres it-

arbejdsmønstre. 1g-eleverne (undersøgelsens 2gtyskelever) var på dette tidspunkt i en tredje 

fase, hvor deres vaner skulle sprogsættes, så der er tale om meget ubevidste eller meget 

”indfødte” it-brugere. 

 

Undervisning kan ikke determinere og kontrollere læring, men kan sandsynliggøre denne ved at 

tilrettelægge og organisere kommunikation med henblik på den intenderede læring.
45

 

Uddannelse er en intentionel aktivitet, som bestræber sig på at udvikle menneskers færdigheder og 

forøge deres sociale tilslutningsevne 
46

 

I dette systemteoretiske lys kan folkeskoleeleverne og gymnasieelevernes fælles it-verden og fælles 

uddannelsespolitiske forankring i Klafki og Vygotsky ses som et fælles vilkår for eleverne inden for 

det danske uddannelsessystem. Undersøgelsens spørgsmål i refleksionssamtalen til. om de gjorde 

noget nyt er et systemteoretisk anlagt spørgsmål, som skærper evnen til iagttagelse af forskelle her i 

                                                      
43

 På baggrund af en mailkorrespondence oplystes dette i foråret 2015 i forbindelse med generering af data. 
44

 Keiding (2014: 155) 
45

 Quortrup (2014) s.32-33 
46

 Quortup (2014) s.23 
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kendt/nyt. Hvis denne skærpelse af iagttagelse på egen læring i differens betyder en frigørende 

ændring af den lærendes kognitive struktur i evnen til selvrefleksion og evne til at se alternativer, så 

har den systemteoretisk anlagte læringsteori et frigørende potentiale for individet i evnen til at 

kunne søge efter en anden mulighed. Der ligger heri et selvstændiggørende træk, som også er et mål 

i Wolfgang Klafkis dannelsesteori
47

 Som ses som en evne til fornuftig selvbestemmelse, der ses i 

evne til frigørelse fra det fremmedbestemte, …evne til fri autonomi og fri tænkning.  

 

III.2. Elevernes brug web3 i form af  Google Translate og Google søgefelt. 

Oversigt over løsningsstrategier med internetbaseret teknologi og deres læringspotentiale med henblik på udvikling 

af elevernes sproglige kompetencer.
48

                             

Løsnings-

strategier 

Sproglige kompetencer Refleksion over 

løsningsmuligheder 
 

1.ordenslæring 

Refleksion over egen læring. 

 
 

2.ordens læring 

Fare for indlæring af fejl 

Samtale i 

samarbejdet om 
løsninger. Peer-

feedback 

 

Ordforråd, syntaks  

Sprogets stilleje: Sociale kulturelle 

kompetencer i forhold til målsprog.  

Fx udtrykkes bevidsthed om 

idiomer er kontekstafhængige og 

kun kan forstås i en social kontekst. 
Hvilket diskvalificerer GT, med 

mindre idiomet ofte bruges og 
derfor ligger som en fastforbundet 

ordklump, der oversættes rigtigt. 

Inspirere hinanden, flytte 

hinanden videre 

Bruge hinanden som 

refleksionspartner i 
overvejelserne om 

læringsmuligheder.  

Kan ske, at de overtager 

fejl fra hinanden, hvis de 
ikke er opmærksomme 

på de 

løsningsmuligheder der 
er på internettet. 

Opslag på 
Gyldendal 

online ordbog 

eller anden 
anerkendt 

ordbog til 

skolebrug 

Ordforråd, stilleje, syntaks. 

Enkelte idiomer kan slås op 

Som refleksion over 
løsningsmuligheder 

Overvejelser om brugen af 
ordbogen er rigtig, hvilke 

muligheder har den, som er 

uudnyttet. 

 

Google 

Translate 

Enkelt ordsopslag er ofte rigtige. Løsninger giver en 

refleksions-mulighed 
som inspiration til at 

komme videre, hvis man 

er gået i stå dog med 
bevidsthed om at den er 

fejlbehæftet 

Overvejelser om muligheder 

og begrænsninger ved brugen 
af GT 

Fejl i indlæring af gloser 

og syntaks   

Hvis den bruges 

ureflekteret 

pga. fejl Google 

Translates løsninger. 

Google Søgefelt Ordforråd, syntaks  

Stilleje:  

Sociale kulturelle kompetencer i 

forhold til målsprog 

Resultater herfra 

placeredes næsten hver 

gang i et bredt felt af 
tematiske 

sammenhænge, hvor 

ordsproget optrådte i 
målsprogets kulturelle 

og samfundsmæssige 

ramme. 

Refleksion over egen brug og 

eget sproglige niveau og 

tilegnelse 

Autentisk sprogbrug kan 

være fejlbehæftet. 

Sammenligning Opmærksomhed på ords betydning Sørge for at være bevidst Refleksion over egen brug og  
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 Leksikon.org 
48

 Caviglia, Francesco og Chrestina Neutzsky-Wulff (2014), Det digitale læringsrum. I fremmedsprog i Gymnasiet. 
Samfundsliteratur. Inspiration til oversigten er hentet i denne artikel side 215. 
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af søgeresultater og syntaks. 

Ordforråd, Opmærksomhed på 

alternative betydninger og autentisk 
sprog 

om at læse med 
forståelse, der som 

handling knytter et 

ekstra kontrolopslag af 
først antagede forståelse. 

eget sproglige niveau og 
tilegnelse 

Figur 9. Oversigt over elevernes løsningsstrategier i relation til læringspotentialer i fremmedsprogskompetence 

 

Den digitale verden udfordrer uddannelsessystemet i spørgsmålet om, hvad der er 

anerkendelsesværdigt ifølge læreplaner, og hvad der forekommer hensigtsmæssigt i 

uddannelsessammenhæng. Jesper Tække
49

 diskuterer mediemiljøets nedbrydning af skolestuens 

tidligere ellers ukrænkelige afsondring fra omverdenen, når læring skal finde sted.  

Det korpus, som Google Translate trækker på som en kæmpe samling af enkeltstående ytringer med 

hver deres form, indhold og reference, betyder, at ytringen mister sin autentiske karakter, når den 

brydes op fra sin sociale kontekst og blandes med alle mulige andre ytringer. Nogle gang kommer 

sætningerne helt rigtigt frem, andre gange er der forskel i stilleje, andre gange går det helt galt som 

ved et eksempel fra tysklærerbladet, hvor en elev får sætningen cola med brus oversat til Cola mit 

Dusche. Forestillingen om at sproget bærer en kultur med sig fra fortid til nutid til fremtid bliver 

også brudt i den digitale indblanding med Google Translate. Jfr. Bakhtin i Elevskrivere (Krogh, 

2015, s. 30) 

Folkeskoleeleverne med dansk som 1.fremmedsprog var opmærksomme på, at de skulle anvende et 

ord ad gangen, hvis de skulle benytte Google Translate. Det er muligvis ikke noget, de har lært af 

lærerne på skolen. Deres tysklærer havde undervist dem systematisk i brugen af en internetbaseret 

ordbog, skolen havde abonnement på. Brugen af Google Translate har eleverne måske lært af 

hinanden, ellers også er det en sproglig løsningsstrategi, som de har med hjemmefra i løsning af 

dansksproglige problemer. Deres målrettethed i at finde den korrekte løsning havde et 

læringspotentiale i forhold til tysk. Måske kunne den udpegede mulighed ved tyskforsøget, at bruge 

Google søgefelt, gå den anden vej, hvor eleverne satte de danske sætninger eller bare danske ord ind 

i det danske søgefelt på Google, så danskkundskaberne ad den vej kunne forbedres i en autentisk 

dansksproget kontekst. Et ord som samfundshjælper ville over google billeder således kunne give 

en mulig rigtig løsning. På den måde kunne der bygges bro fra dansk som 1. fremmedsprog til det 3 

fremmedsprog tysk.  

I præsentationen af respondenterne og skolerne sås det, at elevernes læringsrammer på skolerne var 

de samme i den periode undersøgelsen stod på, eleverne viste generelt samme 

                                                      
49

 Tække, Jesper (2014) Styring og ledelse af undervisning i det digitale mediemiljø, Paper til Skandinavisk Luhmann-
forums seminar 2014: Luhmann, politik og Styring. Aarhus Universitet, Center For Internetstudier.  
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samarbejdskompetencer, mens tyskkundskaberne var forskellige. Når man sammenlignede de to 

folkeskoleklasser, var det i samtalerne tydeligt, at det var det danske sprogs bro til det tyske, som 

virkede som en ekstra udfordring for de elever, som havde dansk som første fremmedsprog. Der var 

også kompetenceforskel mellem privatskolens elever og 2g eleverne, selvom nogle af 8. klasserne 

forekom at have meget gode tyskkompetencer og tilegnelseskompetencer. 

 

IIII.Interventionsforsøg. 

IIII.1. Beskrivelse af projektet: Digitale anskuelsestavler i tyskundervisningen i 2gtysk.   

Indhold: Undersøgelse af fagbegreber til analyse af tekster.  

Læringsmål: At eleverne gennem informationssøgning på internettet tilegner sig ordforråd og 

kreativt omsætter viden til et billedformat når til forståelse af indhold og brug af fagbegreber.  

Generelle overvejelser om forløbet:  

 Mål at finde læringspotentialerne ved et digitalt medie i en undersøgelse af 

arbejdsprocesstyring, modellering af elevernes praktikker, når de anvender it i 

informationssøgning og som arbejdsværktøj til fremlæggelse af faglig viden. Hvordan kan 

disse læringspotentialer udpeges? 

 Dybdelæring af faglige begreber, narrativer, som eleverne skal bruge i tysk til at åbne for 

forståelsen af tekster gennem analyse og fortolkning. Fagdidaktisk: tekstanalyse, 

kulturforståelse og som motiverende faktor i slutningen af 2g er, at det er eksamensrelateret, 

forløbet skal kunne give mening i forhold til den forestående eksamen.  

 Almendidaktisk perspektiv: generel forståelse af begreber, som eleverne kan bruge i andre 

fag. 

 Faglærerdidaktisk: Anskuelsestavlerne vil kunne bruges fremadrettet i andre klasser. De kan 

nedbrydes igen, og eleverne kan søge den modsatte vej, f.eks. Hvor kommer oplysningerne 

fra? Det kan omsættes fysisk, så de skal skrive ned. Dybdelæring den modsatte vej, men 

også fare for trivialisering af eleven som lærende system, da resultatet er kendt. 

 Den tværfaglige gevinst ved kollaborativt samarbejde mellem to fagområder billedkunst og 

tyskfaget på stx.  

Tysk: Litteraturforståelse og it som vidensresurse.  
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Billedkunst: Viden om billedmediets indholdsformidlende potentiale over for megen tekst 

og it som billedskabende og formidlende medium: Hvordan komponerer man et billede, 

hvordan bygges det op? Hvilke mønstre dannes der? Hvordan aflæses figurer i forhold til et 

billede og en tekst? Kan man lære af at se andres anskuelsestavler, eller er det i processen 

med arbejdet med tavlen at læringen sker? Hvornår sker forståelsen? Gav øvelsen mening? 

Spørgsmål til proces: Var der frustrationer under vejs? Blev de løst? Skulle der have været 

tænkt en organisering ind i vejledningen af eleverne i opbygning af læringstavlerne i en 

sproglig del med grammatik, en indholdsdel med forklaring af ord og en praksisdel hvor 

ordet blev brugt som fagligt begreb til at åbne for en forståelsesvinkel i en tekst? 

 Overvejelser: Hvilke hjemmesider brugte eleverne? Svar: De brugte Politikens ordbog, 

Gyldendals online-ordbog, Google-søgefelt tysk Bilder og dansk Google søgefelt billeder, 

Duden-online.de. 

 Benspænd: Krav om bestemte hjemmesider fra lærerens side: hvilke kultur, sprog og 

læringssyn afspejler disse. F.eks. Duden-online? 

 Elevernes anskuelsestavler bliver sammensat på powerpointslides, som så evt. kan køre på 

en monitor ude på en af skolens gange i en glasmontre, så de fremstår som noget specielt. 

”Læring omsat til et kunstværk”. Der er en ekstra dimension på projektet, da vores 

huskunstner er ansat af Statens kunstfond til at bruge sin kunstart, her billedmediet i 

undervisning. Det her var den oprindelige ide og udgangspunkt for et samarbejde, med det 

didaktiske fokus at eleverne skulle kunne formes i deres søgeprocesser, få nye praktikker i 

deres arbejde. 

 

Forløbsoversigt:  

Faser Aktiviteter 

1.Lektion. tors. 9.4. 

(kl.10.55) 

Introduktion 

Emne, emneafgrænsning, 

Tysklærer: Lene S. 

Fremlæggelse af formål: dybdelæring af faglige akademiske 

begreber til tekstanalyse. 

Ord, begreber er tankens redskab. 

Fordeling i grupper a` 2 personer med hver sit ord. 

Eksempel: ”Kurzgeschichte”, søgeforslag. 

Rebus 
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Billedkunstner: Jette Gejl: fremlæggelse af eksempler på 

anskuelsestavler, analoge og digitale. 

Teorier og eksempler på anskuelsestavler i historisk og aktuelt 

perspektiv.  

Opsætning af tysklærers bud på søgeaktiviteter til et billede på et 

powerpointslide af Jette Gejl 

 

Indledende arbejde i grupper med vejledning. 

2. lektion. Onsdag. 15.4.  

Kl. 8.00 

Søgning og udarbejdelse af 

produkter 

Vejledning i opsætning og sproglig korrektur 

Evt. uddeling af tekster fra pensum, som skal læses, gives et kort 

resume af og analyseres med anvendelse af tildelte 

analysefagbegreb: 

3. lektion. Onsdag. 22.4.  

Kl. 8.00 

Mulighed for vejledning fra 

tysklærer i lektiecafé kl.14-

16.30. 

Opsætning og træning i fremlæggelse. 

Mulighed for hjælp i lektie-café. 

4. lektion. Tors. 23.4. 

Kl.10.55-12.10  

Fremlæggelse fra alle grupper: 11 stk. dvs. max 5 minutter pr 

gruppe. 

Oplæg sendes til lectio som aflevering (3 elevtimer). 

5. lektion. Tors. 30.4. 

Kl.10.55-12.10. Evaluering. 

 

Skriftlig evaluering af forløb med logbøger, sendes til lectio. 

Fe-samtaler, Torben S C`model i form af opponentgrupper. 

Plenum diskussion: Diskussion af it som medierende redskab og 

elevernes it-praktikker.  

Spørgsmål som udgangspunkt for diskussion: De samme som ved 

logbøgerne, de lige har skrevet ind. 

Logbogsovervejelser fra elever om tysk og digitale 

anskuelsestavler, spørgsmål til elever: 

Kommentér om forsøget har påvirket din viden eller 

kompetencer inden for nogle af flg. områder: 
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• Arbejdsvaner med internetsøgning, brug af digitale 

ordbøger.  

• ordforråd, grammatik. 

• brug af billeder som formidling, mundtlig sprogfærdighed, 

skriftlig sprogfærdighed. 

• læseforståelse, billedforståelse, kultur og samfundsforståelse.  

• samarbejde. 

                                                                                                                  Referat ligger i bilagene 

Figur 10. Undervisningsforløb i digitale anskuelsestavler og tyskfaglige begreber. 

 

IIII.2. Diskussion af undervisningsforsøgets læringspotentialer  

1: Præcisering af indhold (hvad?), hvem samarbejder (hvem?), tid, (hvor længe?), plan 

for lektionernes indhold
50

.  

2:Redundans: overskud af betydning. 

3:Deltagerorientering: Ved at iagttage elevernes forventninger og forudsætninger kan 

undervisningens intentioner tilpasses elevernes tilkoblingsmuligheder.  

4:Refleksiv kommunikation eller forståelseskontrol: samtale om løsning af opgaver, 

proces og læring ved opgaverne. 

Ad 1. De samarbejdende parter, lærer og kunstner kommer fra hver deres professionelle virke og 

det kunne mærkes i de mål, der blev sat for hvert af deres professionelle domæner. Der er forskel 

på, hvad en kunstner synes er centralt i et visuelt produkt og en tysklærer, som især er opmærksom 

på hvilke læreplansmål, der aktiveres i udviklingen af produktet og kan genkendes i produktet. Det 

bliver også bemærket af en af eleverne i klassen i hendes logbog og diskuteret sammen med læreren 

og vedkommendes gruppe i forbindelse med udarbejdelsen af deres tavle. Tysklæreren accepterede, 

at de slækkede på æstetikken til fordel for en tydelighed af deres forståelse af det faglige indhold og 

formidlingen af det, hvilket indebar, at noget stod på dansk. Her efterfølgende ville jeg måske have 

fulgt op på kunstnerens krav, hvis det ikke pressede eleverne for meget. Alle fire parter skulle have 

været til stede i denne diskussion i diskussionen, så det kunne være blevet udredt i fællesskab. 

Eleverne kunne have undgået en unødig frustration over manglende oplevede klare mål.  

                                                      
50

Qvortrup/Wiberg (2013) Fokuseringspunkterne er fra Lærings 
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Ad 2. Web3 viste et stort læringspotentiale ved den mulige formidlingsoverflod af det samme 

indhold præsenteret i forskellige former for medieret meningsskabelse i lyd, billeder, tekst, 

grammatiske oversigter, historisk og sociokulturel sammenhæng. Det var et forhold især en elev 

med dansk som 1. fremmedsprog gjorde opmærksom på. En del af de dansksprogede elever peger 

også på billeder som motiverende faktor. Som iagttagende underviser ved den efterfølgende 

refleksion over resultaterne vil jeg pege på især mangfoldigheden af flere semiotiske resurser i spil, 

som virker motiverende og meningsskabende for eleverne. Dette aspekt bør undersøges systematisk 

i et læringsperspektiv med eleverne som iagttagende position i en længdesnitsundersøgelse. 

Ad 3:Deltagerorientering: 2g elevernes hurtige og effektive betjening af computertastaturet viser en 

automatisering af bevægelser i kombinationen med deres iagttagelser på skærmen. Denne 

neurofysiologiske tilpasning til det fysiske del af det digitale medie er måske med til at støtte 

fastholdelsen i nogle bestemte praktikker og læringsmønstre, der er bundet til deres kognitive 

system. De behøver ikke at tænke over, hvordan de betjener maskinen for at komme ind på de 

digitale arbejdsredskaber på nettet, de plejer at bruge. 

Forsøget med digitale anskuelses tavler blev undersøgt i et læringsperspektiv i anden sammenhæng, 

og her påpeger en elev med dansk som 1. fremmedsprog, at web3 med billeder i sammenhæng med 

nye begreber og nye formidlingsformer var med til at skabe forståelse hos ham og facilitere 

læringen af ordforråd og brugen af begreberne. 

I det udskrevne interview med pågældende elev er det påfaldende, at indholdet af hans udsagn er 

komplekst, mens sproget mangler en syntaktisk baseret sammenhæng. Det der kan bekymre ved 

elevens sprog, er den mulige tilknytning til samfundet, hvor et ufuldstændigt syntaktisk baseret 

sprog af iagttagere i hans omverden vil dekvalificere elevens faktiske kognitive ressourcer og 

kompetencer. Et aspekt som måske er ved at ændre sig i det omgivende internationaliserede 

samfund. Spørgsmålet er også, om elevens læringsevne nedsættes på grund af manglende syntaktisk 

struktur i hans hverdagssprog. Dette kan undersøges ved en længdeundersøgelse af udvalgte elever. 

Problemstillingen bør påpeges for eleverne, at det er et område, de skal have fokus på i deres 

læring.  I undervisningen kan læreren vise eksempler på vidensformidling med sætninger af en 

højere eller lavere syntaktisk kompleksitet uden, at det nødvendigvis påvirker indholdet på 

fremmedsproget, ordforrådet kan indholdsmæssigt være komplekst. Af hensyn til elevernes faglige 

læring og sproglige identitet, bør eleverne tilegne sig verbalsproglig syntaktisk kompleksitet. Det 

gælder både elever med dansk som 1., fremmedsprog og elever med dansk baggrund. Det er et sted, 
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der bør sættes ind i gymnasiet, hvis der ikke er opmærksomhed på det i forvejen over 

læsevejledningen og gennem den nye skriftlighedsdiskurs i folkeskolen og gymnasiet. 

I interventionsforsøget med digitale anskuelsestavler kan det overvejes, hvor der finder en kobling 

sted, og om den finder sted. Forsøget var inspireret af Vygotskys tanker om hverdagssprog og 

videnskabelige begreber, som indgår i skolens undervisning. Både de valgte narrative 

analysebegreber og de tekster, eleverne skulle arbejde med, hørte til kendt pensum, som var 

gennemgået i anden sammenhæng, så spørgsmålet var, om man så kan flytte eleverne ud i zonen for 

nærmeste udvikling, eller om det ville være kedeligt kendt stof, som blot måske konsolideredes ved 

en ekstra gennemgang. I systemteoretisk perspektiv vil koblingen skulle ses ud fra lærerperspektivet 

i en eller anden form. Eleverne giver forsøget en positiv evaluering efter forsøgets gennemførelse, 

hvad der kom som en overraskelse, fordi kunstneren i den indledende introduktion bemærkede, at 

hun kunne mærke, at der var modstand blandt eleverne, hvilket læreren også kunne mærke. Det 

skabte i øjeblikket bekymring fra den iagttagende lærerposition, om eleverne nu ville koble sig på 

forsøgets intentioner eller ej. Elevernes usikkerhed ved forsøgets design kunne mærkes som en 

modstand, der måske i virkeligheden indikerede at eleverne befandt sig i Vygotskys Zone for 

nærmeste udvikling.  

Elevernes forventningsstrukturer ændrede sig muligvis i arbejdsprocessen, fordi forsøget viste 

uventede sider, som de valgte at koble sig på.  Dette knytter an til Luhmanns tanker om følelser og 

undervisning. Det viste sig, at eleverne valgte at gå ind i forsøget og momentet med den mærkede 

modstand er tilkoblingsstedet mellem den intenderede undervisning og elevernes bekræftede 

forventning om forsøget har undervisningsrelevant tilkoblingsmulighed for dem. Modstanden 

kunne også have betydet, at det var for kedeligt at arbejde med det samme stof, men modstanden 

kunne også vedrøre usikkerheden ved den kreative tilgang til stoffet.
51

 Følelser dukker op og griber 

krop og bevidsthed, når bevidsthedens autopoiesis er i fare [[…] Følelser er ikke en 

omverdensrelateret repræsentation, men interne tilpasninger til psykiske systemers interne 

problemsituationer. Samme iagttagelse gøres i følgeforskningsprojektet At tegne en tegning
52

 .  

Ad 4 Ud fra den afsluttende evalueringssamtale mellem 2g eleverne, lærer og kunstner skilles 

følgende ud som vurderet ny erkendelse i forhold til tyskundervisningen: Anskuelsestavlerne skulle 

have været inddelt i 3 for hver gruppe: Første tavle skulle formidle narrativets indhold, anden tavle 

skulle forholde sig til grammatiske forhold ved begrebet og vise det i sætninger, hvis dette 

                                                      
51

 Keiding/Qvortrup (2014) s. 154. 
52

 Ebbensgaard, H.B. og Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard, Gymnasiepædagogik, Nr.81. 
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overhovedet skulle med. Eleverne syntes ikke det var relevant. Tredje tavle skulle demonstrere 

narrativet i brug som analystisk redskab i forhold til den tekst, eleverne var blevet tildelt.  

Det tværfaglige samarbejde åbnede for nogle nye perspektiver i betydning af billedmediets 

æstetikformidlende styrker for tysklæreren. 

 

V. Hvad kunne systemteori og undervisning sammen i undersøgelsen? 

Undersøgelse og undervisningsforsøget har haft som mål at realisere læreplanens intenderede 

undervisning for de deltagende parter elever og lærer med henblik på at tilpasse undervisningen til 

det omgivende samfund, så elevernes tilknytningsevne forbedres. Eleverne skulle blive bedre til at 

løse sproglige problemer på web3 og øge deres ordforråd på tysk.  

Systemteorien viste sig anvendelig som analytisk værktøj. De anvendte modeller har i 

systemteoretisk udgave støttet systematiseringen af materialets teoriudvikling og argumentation, så 

det fremanalyserede billede af elevpraktikker og web3´s didaktiske potentialer for sprog og 

kulturtilegnelse i overskuelig form kan bruges som refleksionsramme for lærere i gymnasiet og 

folkeskolen på valgte fagdidaktiske domæne it og tysk i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. 

Digital teknologi flytter læring fremad.  

Der kunne i samtalerne om arbejdsprocessen og produktet digitale anskuelsestavler iagttages første- 

og andenordenslæring hos eleverne og i refleksionen over undervisningen også 

andenordensundervisning i de affødte overvejelser om undervisningen. Web3 viste en mulig 

udvidelse af lærerens værkstøjskasse til formidling af et indhold på mange måder, som eleverne 

responderede positivt på. Modstand omsat til positiv kreativ energi i arbejdet med tysk fagsprog, 

elevers logbøger og udsagn i samtale om læring kunne iagttages som tegn på læring.  

 

VI. Perspektiver: 

Mulige områder, der kan uddybes på baggrund af iagttagelser i it og tysk kunne være en 

longitudinel undersøgelse af udviklingen af elevers praktikker i forbindelse med brugen af digitale 

læringsmidler startende fra grundskolen. 

Web3´s muligheder som læringsresurse for elever med dansk som 1. fremmedsprog er også et 

interessant aspekt, som kunne forfølges. 
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