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 1. INDLEDNING 
 
  
1.1 Beskrivelse af formål 
 
1.1.1 Baggrund 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har med sin handlingsplan 2004 
besluttet, at evaluere, hvordan de fire gymnasiale uddannelser in-
tegrerer it i undervisningen. 
 
Evalueringen vil fokusere på følgende to hovedområder:  
 

• De pædagogiske formål bag anvendelsen af it og den praktiske ud-
møntning af disse  
– herunder spændvidden i anvendelsen af it i undervisningen. 

• Kvalitetssikring af it-integrationen – herunder anvendelse og 
prioritering af ressourcer. 

 
 
Som en del af evalueringen ønskes gennemført en fokusgruppeunder-
søgelse blandt elever fra de 4 gymnasiale uddannelser (hf, hhx, 
tx og stx).  h

 
Hensigten med fokusgruppeinterviewene blandt elever er at få ind-
igt i evalueringens temaer fra en elev synsvinkel.  s

 
 
1.1.2 Formål 

Det overordnede formål med den kvalitative analyse er at få afdæk-
ket, hvordan eleverne på de gymnasiale uddannelser oplever og ar-
bejder med it i undervisningen samt at få belyst følgende temaer1 
ra en elev synsvinkel: f

 
• It-faciliteter og fysiske rammer på skolen 

o  Hvordan er de, og på hvilken måde kan de understøtte un-
dervisningen? 

 
• Strukturelle rammer 

o Hvordan oplever eleverne, at skolen organisatorisk, pædago-
gisk og teknisk arbejder med it med henblik på integration 
i undervisningen? 

 
• Anvendelsesformer for it 

                     
1 Temaerne er bestemt af kriterierne, som er formuleret af evalueringsgruppen i 
relation til kommissoriet for evalueringen. 
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o Hvordan anvendes it i forskellige former i de enkelte 
fag? Som et middel til at variere undervisnings- og ar-
bejdsformer? På tværs af fag? 

 
• Arbejdet med at udvikle kompetencer 

o Oplever eleverne, at deres faglige- og studiekompetencer 
udvikles via brug af it; sker der en progression for den 
enkelte elev i gymnasietiden? 

  
 
Undersøgelsen skal supplere det øvrige dokumentationsmateriale i 
evalueringen med en elevvinkel i forhold til de pædagogiske mål. 
 
Vi vil i den kvalitative undersøgelse primært afdække de erfarin-
ger og vurderinger af integration af it i undervisningen, eleverne 
har (mødt) på deres nuværende uddannelse: 
 
• Hvordan oplever eleverne it-integrationen i praksis på uddannel-

serne?  

• Hvad oplever eleverne som en optimal it-integration? 
o Hvad virker/virker ikke ifølge eleverne? 

 
 
.2 Metodiske overvejelser og refleksioner 1

 
1.2.1 Beskrivelse af metode  

Vi har valgt at fokusere på anvendelsen og integrationen af it på 
hver af de fire gymnasiale udannelser belyst gennem fire skoler 
pr. uddannelse. Elevernes oplevelse, brug samt vurdering af anven-
delsen har været retningsgivende for resultaterne af den kvalita-
tive undersøgelse og ligeledes for den metodiske fremgangsmåde. I 
gruppeforløbet har vi således afdækket ét af temaerne ad gangen 
(på hver af de fire uddannelser) og samlet disse på tværs af de 
ire udannelsesretninger i den analytiske del af undersøgelsen.  f

 
Den metodiske ramme for undersøgelsen er workshopformen. I stedet 
for udelukkende at basere interviewene på ”rundbordssamtaler” har 
vi valgt at bruge en mere dynamisk og eksplorativ tilgang, hvor 
deltagernes refleksioner sættes i gang via forskellige øvelser in-
dividuelt såvel som i grupper, og de får mere tid til at reflekte-
e undervejs i processen.   r
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1.2.2 Udvælgelse af deltagere 

d-

 
eltagelse i undersøgelsen samt aftale om levering af telefonnumre.  

utteringen forløb uden problemer undervejs, og vi oplevede en stor motivation til 
 deltage i undersøgelsen fra flertallet af de kontaktede elever. 

uppesammensætn de sho aml ølgende 
fordeling: 
 
 
 

Undersøgelsens ramme er fire workshops af 3 timers varighed: tre 
workshops i København (med deltagere rekrutteret fra København og omegn samt provinsbyer) og 
en workshop i Odense.  
 
Rekrutteringen er foretaget af rekrutteringsafdelingen hos Gad’s Research & Reflexions via ledel-
erne fra de enkelte uddannelsesinstitutioner, der har været velvillige og hjælpsomme med at us

vælge og levere os fornavne og telefonnumre på 5-10 elever fra deres respektive skole. Vi har sendt 
brev ud til lederne på 4 gymnasier, 4 skoler der udbyder htx, 4 skoler der udbyder hhx, samt 4 gym-
nasier med hf. Brevet blev fulgt op af en opklarende oprigning pr. skole til afklaring af eventuelle
pørgsmål om elevernes ds

 
Vi har valgt at adskille eleverne fra de fire forskellige uddannelser i hver deres gruppe af hensyn til 
grupperne homogenitet og dermed dynamik og bedre gruppediskussion samt for at sikre et mere 

taljeret analyseniveau. de
 
Rekrutteringen foregik efterfølgende ved telefonisk kontakt, udsendelse af deltagerbrev og kontrol-

ringning. Rekrop
at
 
Gr ingen i fire work ps har s et set f

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

 Stx 3g Hhx 3.år Htx 3. år Hf 2.år 

Antal deltagere 8 12 11 11 

Dato 11 n
2

. ovember 11. november 
004 2004 

23. november 
2004 

29. november 
2004 

Sted K eøb nhavn København København Odense 

Fælles kriteri-
er 

• Elever fra 4 skoler for hver uddannelse 

• Vi rekrutterer ikke fra privatskoler og specielle it-klasser* 
 

• Stx: Ligelig fordeling af sproglig og matematisk linje 

• Spredning på køn – tilstræbt 50%/50% M/K – dog ikke på HTX M/K = 
70%/30% 

 
*Fra et gymnasium deltog dog 2 elever, der gik i en speciel it-klasse – de var 
dog ikke styrende for gruppen. 
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Vi vil bruge følgende betegnelser for de fire grupper i analy-
sen:  
 
Gruppe 1: Eleverne/deltagerne fra stx 

Gruppe 2: Eleverne/deltagerne fra hhx 

Gruppe 3: Eleverne/deltagerne fra htx 

Gruppe 4: Eleverne/deltagerne fra hf 
 
 
Dette anvendes af formidlingsmæssige årsager, da de fulde beteg-
nelser er omstændige at anvende hver gang. I de sammenhænge, hvor 
der henvises til deltagerne som elever, anvendes betegnelsen ’ele-
verne’ (fx ’htx-eleverne’), mens der i de sammenhænge, hvor der 
henvises til deltagerne som den specifikke gruppe af elever, der 
deltager i denne undersøgelse, anvendes betegnelsen ’deltagerne’. 
Grænsen mellem disse to sammenhænge er dog ikke entydig, idet der 
dels vil være sammenhænge, hvor kun den ene (eleverne) eller anden 
betegnelse (deltagerne) vil være korrekt, men tillige situationer, 
hvor begge betegnelse kan anvendes. Valget af betegnelse vil i 
sidstnævnte tilfælde være valgt ud fra en vurdering af, hvad der 
virker mest rigtigt i sammenhængen. 
 
 
1.2.3 Spørgeguide  

Spørgeguiden (vedlagt som bilag) blev udarbejdet i samarbejde med 
EVA på basis af et oplæg udarbejdet af EVA. Det blev vedtaget at 
følge et overordnet interviewflow, hvor deltagerne startede med at 
fortælle om de sammenhænge i deres hverdag i forbindelse med deres 
uddannelse, hvor de anvender it. Først efter denne ’kortlægning’ 
evaluerede vi anvendelsen af it, for derefter endelig at diskutere 
udbyttet af anvendelsen af it i forbindelse med undervisningen. 
Som anført i spørgeguiden var vi på forhånd bevidste om, at det 
kunne blive vanskeligt at holde ’kortlægnings’- og evalueringsde-
len helt adskilt. 
 
Det er vores oplevelse, at spørgeguiden fungerede efter hensigten 
og var et godt redskab til at få belyst temaerne ud fra et elev-
perspektiv. Som forventet kunne ’kortlægning’ og evaluering ikke 
holdes helt adskilt i interviewforløbet, men det blev sikret, at 
alle temaer under begge punkter blev diskuteret. Herudover forløb 
interviewforløbene som beskrevet i guiden. 
 
 
1.2.4 Rapportstruktur 

Den overordnede struktur i rapporten følger flowet i spørgeguiden, 
mens de specifikke temaer og den mere underordnede rækkefølge af 
temaerne, som er behandlet i rapporten, dels er valgt på baggrund 
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det indsamlede empiriske materiale – hvori der altid opstår va-
riationer i forhold til det planlagte flow, og dels er valgt af 
analytiske og formidlingsmæssige hensyn. 
 
Efter konklusionen indledes rapporten med et afsnit, der omhandler 
nogle helt overordnede observationer vedrørende integrationen af 
it på tværs af de fire gymnasiale uddannelser. I hver sit afsnit 
behandles derefter de forskellige områder for brugen af it i un-
dervisningen, idet hvert afsnit indledes med et delafsnit, som be-
lyser de tværgående observationer, hvorefter der gås i detaljer og 
gives eksempler fra hver af uddannelserne, i det omfang dette er 
muligt. 
 
Det skal endvidere anføres, at vi i nogle afsnit har valgt at be-
handle de enkelte uddannelser hver for sig, mens vi i andre afsnit 
har valgt at behandle dem samlet. Kriteriet har her været, om der 
har været nogle forskelle mellem uddannelserne, som vi vurderede 
skyldtes egentlige forskelle mellem uddannelserne, eller der blot 
var tale om ’tilfældige’ variationer som følge af fx enkelte sko-
ler, klasser eller lærere. Førstnævnte taler for separat behand-
ling af uddannelserne, mens det ikke er tilfældet for sidstnævnte. 
I det omfang der derimod er en høj grad af konsistens mellem ud-
dannelserne og kun mindre/’tilfældige’ forskelle, har vi fundet 
det hensigtsmæssigt at behandle uddannelserne samlet. 
 
I praksis har vi valgt at behandle uddannelserne separat i afsnit-
tet om brugen af it på de gymnasiale uddannelser, dels fordi der 
er en række afgørende forskelle mellem uddannelserne, og dels for-
di disse afsnit krævede en ret detaljeret beskrivelse. Dog har vi 
behandlet stx og hf samlet, da der er en høj grad af konsistens i 
brugen af it på disse to uddannelser, og vi vurderer, at forskel-
lene mellem de to uddannelser er så små og muligvis tilfældige – 
dvs. ikke nødvendigvis skyldes forskelle mellem uddannelserne, at 
vi risikerer at give dels et meget redundant og dels et muligvis 
overgeneraliseret billede af forskellene mellem stx og hf.  
 
I de øvrige afsnit har vi behandlet uddannelserne samlet, hvilket 
først og fremmest skyldes, at der var en høj grad af konsistens 
mellem dem. I de enkelte afsnit beskriver vi dog de mindre for-
skelle mellem de enkelte uddannelser, ligesom vi inddrager eksem-
pler fra de enkelte uddannelser. 
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2. OVERORDNEDE OBSERVATIONER 
 
 
2.1 Overordnet: It-anvendelsens omfang 

På tværs af de fire gymnasiale uddannelser bruges it i vidt omfang 
i forbindelse med skolearbejdet. It anvendes primært af eleverne i 
forbindelse med opgaveløsning – både i og udenfor skolen, mens læ-
rerne generelt kun i begrænset omfang bruger it som et instrument 
til aktivt at ’undervise med’. 
 
Der er dog stor variation med hensyn til, i hvilken grad og i 
hvilke sammenhænge it anvendes. Denne variation gælder dels uddan-
nelserne imellem (hhx, htx, stx og hf), dels de enkelte skoler på 
de enkelte uddannelser, og der er tillige en del eksempler på stor 
variation internt på de enkelte skoler.  
 
Den store variation skolerne imellem betyder tillige, at forskel-
lene i høj grad fremstår ’tilfældige’ – dvs. ikke alene kan for-
klares med henvisning til uddannelse, ligesom der er stor forskel 
på, på hvilke it-områder de enkelte skoler/uddannelser har inte-
greret it. Mens fx hhx og htx lader til at være relativt langt med 
integrationen af it i selve undervisningen, lader en af de repræ-
senterede hf-skoler til at være langt med integrationen af deres 
’virtuelle’ kommunikationsplatform. På den enkelte skole oplever 
nogle elever, at de anvender meget it i ét fag eller anvender it 
på en god måde i dette fag, mens andre elever oplever, at de an-
vender it meget eller på en god måde i andre fag. 
 
 
2.2 Overordnet: Deltagernes væsentligste forklaringer 

På tværs af uddannelser, skoler og klasser peger deltagerne helt 
uafhængigt på én dominerende forklaring på denne variation på alle 
niveauer (uddannelser, skoler og klasser): Brugen af it afhænger 
først og fremmest af den enkelte lærer – dvs. den enkelte lærers 
viden om og engagement i anvendelsen af it i undervisningen.  
 
Deltagernes oplevelse er således, at lærernes viden og engagement 
i anvendelsen af it er afgørende – ikke blot for lærerens egen 
brug af it i klassesammenhæng, men hvor meget it anvendes i alle 
sammenhænge i forbindelse med skolen: i klassesammenhæng, til 
selvstændige opgaver og projektarbejde samt til kommunikation mel-
lem lærer og elever etc.  
 
I forlængelse heraf er oplevelsen, at eleverne ved mere om it og 
er bedre til at bruge det end flertallet af lærerne. Dette bringer 
yderligere ubalance i billedet, idet der hermed bliver tale om en 
’omvendt undervisning’, hvor det fx ofte bliver en it-kyndig elev, 
der underviser læreren og de øvrige elever i brugen af it, frem 
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for omvendt. Dette opleves dog ikke kun som et problem, idet 
det i mange tilfælde opleves som en konstruktiv måde at udnytte 
elevernes it-indsigt. 
 
Dette betyder alt i alt, at der basalt set hersker en vis grad af 
vilkårlighed med hensyn til, i hvilke fag, i hvilke klasser, på 
hvilke skoler og i nogen grad også på hvilke uddannelser, it an-
vendes aktivt i undervisningen. 
Dog tyder forskellene mellem uddannelserne på, at også uddannel-
sernes karakter og deres prioritering af it har en vigtig indfly-
delse. Kun eleverne fra hhx er bevidste om dette, idet mange giver 
udtryk for netop at have valgt denne uddannelse, fordi hhx har 
profileret sig på en stærk prioritering af it. Indirekte kunne man 
sige, at også htx-eleverne har valgt deres uddannelse med en for-
ventning om i høj grad at lære om it, fordi it, teknologi og de 
teknisk-matematiske fag netop er i fokus på denne uddannelse. 
 
Endelig peger de store variationer mellem skolerne på, at de en-
kelte skolers prioritering af it og/eller it-udstyr også har stor 
betydning. Kun deltagerne fra én af hf-skolerne lader til at være 
bevidste om skolens it-prioriteringer, da de har en rektor, som er 
meget engageret i it, hvilket smitter af på hele skolen. Eleverne 
fra alle de øvrige skoler lader – næsten uden undtagelse – til at 
blive overraskede over den store forskel i brugen af it, og det 
lader til at skabe en del frustration og utilfredshed blandt nogle 
deltagere at opdage, at de ikke får samme muligheder som elever 
fra andre skoler. 
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3. BRUGEN AF IT PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 
 
 
3.1 Overordnet: Brugen af it på de gymnasiale uddannelser 

Dette afsnit er delt op i to dele, hvor den første del omhandler 
inddragelse af it i forbindelse med ’plenum-undervisning’ (3.2), 
og anden del handler om brugen af it i forbindelse med løsning af 
selvstændige opgaver (3.3). Mens vi behandler hhx og htx separat i 
dette afsnit, er integrationen af it på stx og hf som tidligere 
nævnt så ens, at vi har valgt at behandle disse to uddannelser 
samlet, idet vi dog beskriver de sporadiske (muligvis tilfældige) 
forskelle, der er mellem dem. En stor del af forklaringen på denne 
lighed skal efter al sandsynlighed dels findes i, at de begge er 
almene gymnasieuddannelser, og dels at der udbydes både hf- og 
gymnasieuddannelse på tre af de fire hf-skoler, som deltager i un-
dersøgelsen. 
 

 
3.2 Brugen af it i klassesammenhæng (’plenum-undervisning’) 

Brugen af it i klassesammenhæng kan opdeles i to former; dels læ-
rerens egen brug af it som instrument til at ’undervise med’ og 
dels elevernes brug af it i klassesammenhæng – fx til præsentatio-
ner. I dette afsnit behandler vi med andre ord brugen af it ’i 
plenum’, mens brugen af it til selvstændig løsning af opgaver – 
også selvom den foregår i klassesammenhæng – behandles i afsnit 
3.3. 
 
Generelt er deltagernes oplevelse først og fremmest, at der er 
stor forskel på lærernes anvendelse af it til at ’undervise med’. 
Mens flertallet af lærerne opleves at anvende it meget lidt, ople-
ves enkelte lærere at anvende it meget aktivt i undervisningen. 
Udover lærerens centrale rolle opleves tilgængeligheden af udstyr 
(fx projektorer) tillige at spille en vigtig rolle, idet man el-
lers risikerer at bruge uhensigtsmæssigt meget tid på at hente og 
opstille udstyret. 
 
Mens it således på et overordnet plan kun opleves at blive anvendt 
i begrænset omfang i ’plenum-undervisningen’, består en del af 
denne brug af it i forbindelse med, at læreren stiller eleverne 
nogle opgaver, som de skal løse individuelt eller i grupper – på 
skolen eller derhjemme. Her anvendes it i nogle tilfælde af lære-
ren i forbindelse med demonstration og introduktion til de it-
værktøjer, som eleverne skal benytte til at løse opgaven – fx brug 
af hjemmesider eller specifikke programmer. 
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3.2.1 Hhx 

Selvom hhx lader til at befinde sig i den ’høje ende’, hvad angår 
inddragelse af it i plenum-undervisningen, opleves lærernes ind-
dragelse af it generelt at befinde på et ret begrænset niveau, 
idet der dog er store variationer i deltagernes oplevelser. Det 
gennemgående for plenum-undervisningen er, at it primært inddrages 
i forbindelse med lærernes præsentation af undervisningen og især 
elevernes præsentationer af projekter og opgaver, mens andre for-
mer for it i højere grad inddrages i forbindelse med selvstændige 
opgaver, idet det her er eleverne, der anvender it. 
 
En elev oplever fx, at flertallet af hendes lærere anvender it me-
get aktivt i undervisningen, hvilket knyttes sammen med tilgænge-
ligheden af projektorer i alle undervisningslokaler. Dette indebæ-
rer mulighed for en høj grad af inddragelse af it i klasseværel-
set, hvor lærerne kan præsentere deres undervisning på projektor, 
ligesom det giver eleverne mulighed for at fremlægge deres præsen-
tationer ved hjælp af PowerPoint. En elev nævner fx, at hendes 
klasse havde et projekt om religion i Afsætning, hvor alle skulle 
fremlægge deres projekt ved hjælp af PowerPoint. En anden elev fra 
samme skole oplever, at i forbindelse med klasseundervisningen 
inddrages it primært ved elev-præsentationer, og at det i mindre 
grad er lærerne selv, der inddrager det. 
 
En deltager har desuden oplevet, at læreren har inddraget it i 
forbindelse med tekstanalyse. Her anvender læreren en projektor 
til at vise eleverne, hvordan de anvender en hjemmeside (tekstana-
lyse.dk), hvor de skal hente/løse tekstanalyse-opgaver. Her ind-
drages it således i klasseundervisningen med henblik på at forbe-
rede eleverne på løsning af selvstændige opgaver/hjemmeopgaver. En 
elev fortæller, at der sommetider kommer en opgave fra fx et mini-
sterium, som bliver præsenteret for 200 elever i et auditorium. 
Endelig nævner en elev, at hans lærer i Erhvervsret lavede skema-
er, som eleverne kunne bruge til at lave noter i. 
 
Disse eksempler lader dog snarere til at høre til undtagelserne 
end reglen, idet selve undervisningen for flertallets vedkommen-
de/det meste af tiden foregår på traditionel vis. Når it alligevel 
synes at blive brugt ret aktivt i undervisningen, skyldes det 
især, at eleverne og enkelte lærere på hhx lader til at lave en 
del præsentationer – en forskel, som muligvis også skyldes selve 
uddannelsen – og at dette først og fremmest foregår ved brug af 
PowerPoint og projektorer (frem for fx overhead, tavle eller rent 
mundtligt). Dette muliggøres bl.a. ved en stor tilgængelighed af 
projektorer. 
 
Endelig skal det nævnes, at hhx eleverne har haft decideret it-
undervisning på første år, hvor it naturligvis blev anvendt inten-
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sivt i undervisningen – selvom der er stor forskel på oplevel-
sen af udbyttet (dette behandles nærmere i afsnit 6). Mens it-
undervisningen introducerede eleverne til de helt basale funktio-
ner i Windows og til Office-programmerne, er der en række mere 
fagspecifikke programmer, som deltagerne har lært i de fag, hvor 
de skulle bruges. 
 
Som eksempel på et fagspecifikt program nævnes programmet Acceptor 
– et ”bogføringsprogram”, som nogle deltagere er blevet opfordret 
til at bruge i stedet for Excel. Her er der dog stor forskel på 
eleverne, idet flertallet – men ikke alle – har hørt om program-
met, og nogle har brugt det, men kun få har lært at anvende det. 
De, der har brugt det, mener sågar, at man skal kunne det til ek-
samen. Samtidig er der dog en oplevelse af, at mange lærere såvel 
som elever opgiver at lære at bruge det, da det er for besværligt. 
Her er et eksempel på variationen mellem skolerne indenfor den 
samme uddannelse; eleverne fra én skole har aldrig hørt om Accep-
tor, eleverne fra en anden skole finder det for kompliceret, mens 
elever fra de øvrige skoler bruger det aktivt og samtidig ved, at 
der er andre klasser på deres skole, som slet ikke bruger det. 
 
 
3.2.2 Htx 

På htx er der ligeledes store variationer. Overordnet lader det 
til, at it anvendes som et ret essentielt instrument i forbindelse 
med de meget matematiske og tekniske fag, som kendetegner uddan-
nelsen. 
 
Det er således karakteristisk for htx, at der anvendes en række 
meget specifikke programmer. En del af undervisningstiden anvendes 
således til at introducere eleverne for disse programmer. Dette 
gøres i de relevante fag, hvor programmerne desuden anvendes meget 
aktivt. Her nævnes programmer som Matcad og Autocad, som er avan-
cerede programmer til matematiske beregninger og 3D-tegninger.  
 
Hvorvidt man lærer at anvende disse programmer, er dog igen pri-
mært afhængigt af læreren samt hvilke fag, man vælger. En elev 
nævner fx, at hans matematiklærer bruger Matcad meget aktivt i un-
dervisningen, mens de øvrige elever (inklusiv to andre elever fra 
samme skole) kun har stiftet bekendtskab med programmet i meget 
begrænset omfang. En elev har lært at bruge Autocad i faget Bygge 
og Energi og bruger det til at lave avancerede 3D-tegninger, mens 
en anden elev selv har lært sig det, og en tredje elev fra samme 
skole ikke har lært det. Endelig nævner enkelte elever, at man kan 
vælge programmering som valgfag – her anvendes it naturligvis in-
tensivt. 
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Også htx-eleverne har generel it-undervisning på første år, 
hvor de introduceres for den basale brug af en computer og Office-
programmerne. På en af skolerne tilbydes eleverne at tage et PC-
kørekort på første år. 
 
Der er stor forskel på, hvor meget PowerPoint anvendes til at præ-
sentere projekter med. På én skole lader det til at være reglen, 
mens det lader til at være undtagelsen på de andre skoler. Dette 
forklares bl.a. med manglen på projektorer og besværet med at få 
teknikken til at fungere. Her anvendes i stedet den traditionelle, 
rent mundtlige fremlæggelse.  
 
 
3.2.3 Stx og hf 

Brugen af it i undervisningen på stx og hf befinder sig på et no-
genlunde ens niveau: Der gøres relativ lidt brug af it som instru-
ment i undervisningen. På de repræsenterede hf-skoler lader arbej-
de med projekter dog til at fylde mere end på stx-skolerne, hvil-
ket indebærer mere it-anvendelse, idet der typisk anvendes compu-
tere i forbindelse hermed. Dette er muligvis en tilfældig variati-
on, og her inddrager eleverne det selv til fx tekstbehandling. Med 
enkelte undtagelser er den generelle oplevelse, at lærerne selv 
meget sjældent inddrager it, og at kun få lærere er i stand til at 
inddrage det i forbindelse med undervisningen, idet flertallet af 
lærerne opleves at undervise helt traditionelt.  
 
I forlængelse heraf opfordres eleverne generelt ikke til at anven-
de it/PowerPoint til præsentationer – det ”forventes ikke”. Fler-
tallet af lærerne opleves dog at sætte pris på, at man gør det: 
Man kan score ekstra point på det – ofte især hos de lærere, der 
ikke selv har indsigt i, hvordan man bruger det.  
 
Det hører således til de enkeltstående tilfælde, at it anvendes 
aktivt i undervisningen. En hf-elev har en samfundsfagslærer, som 
anvender it meget aktivt i undervisningen, og på dagen for inter-
viewet havde klassen fx fået installeret og spillet et computer-
spil, Vismandsspillet, hvor de blev aktører i et virtuelt samfund 
og kunne afprøve, hvordan forskellige handlinger påvirker sam-
fundsudviklingen. En anden hf-elev nævner sin engelsklærer som den 
eneste, der aktivt bruger it i undervisningen – her skrives der 
opgaver, laves overheads og PowerPoint-præsentationer, gennemgås 
hjemmesider, bruges ordbøger, vises dvd osv. På tværs af skolerne 
har flere elever prøvet at lave en PowerPoint-præsentation, men 
oplever alligevel, at dette sker relativt sjældent og/eller kun i 
bestemte fag. 
 
Tilsvarende oplever eleverne fra stx, at kun de lærere, ”som er 
tilhængere af it”, bruger det aktivt i undervisningen – men dem er 
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der få af. En elev fortæller, at det er geografilæreren, der 
anvender det aktivt og alsidigt – lige fra udregninger af jord-
skælv til søgning på hjemmesider og brug af PowerPoint-
præsentationer. Flere elever nævner desuden, at deres lærere i 
hhv. dansk, engelsk og historie ved enkelte lejligheder har an-
vendt it til at introducere eleverne for hjemmesider på Internet-
tet, hvor de skulle løse opgaver i fx billedanalyse. Idet lærerne 
således opleves at anvende it i ret begrænset omfang, handler en 
del af denne anvendelse om introduktion til hjemmesider i forbin-
delse med løsning af selvstændige opgaver. Flere af eleverne har 
desuden selv prøvet at lave PowerPoint-præsentationer, men det an-
vendes kun ofte på en enkelt skole.  
 
Endelig startede to elever i en særlig it-klasse, hvor alle elever 
fra start fik udleveret en bærbar pc’er. Disse elever har en helt 
anden oplevelse af lærernes brug af it og har selv anvendt it be-
tydelig mere aktivt. Her blev it anvendt i de fleste fag – fx reg-
neark og grafer i naturfagene og PowerPoint-præsentationer i de 
humanistiske fag. Dog oplever de, at it-klassen er faldet lidt fra 
hinanden i takt med, at eleverne på anden og tredje år har spredt 
sig ud på forskellige høj-niveau fag. 
 
 
3.3 Brugen af it i forbindelse med selvstændige opgaver, projekt-/ 
gruppe- og hjemmearbejde 

It anvendes lidt mere aktivt til selvstændig løsning af opgaver. 
Opgaverne kan opdeles i de opgaver, der stilles og udføres i for-
bindelse med klasseundervisningen - de opgaver, der stilles i for-
bindelse med (tværfagligt) projektarbejde - og endelig de opgaver, 
eleverne løser hjemme (’lektier’). De to sidstnævnte opgavetyper 
er svære at adskille, idet der i mange tilfælde arbejdes på de 
samme projekter både i skoletiden og derhjemme. Endelig kan opga-
verne dels opdeles i den måde, hvorpå læreren stiller opgaven, og 
dels i den måde hvorpå eleverne løser opgaven. Mens lærernes brug 
af it i forbindelse med at stille opgaver er behandlet i afsnit 
3.2, kommer vi her nærmere ind på eleverne brug af it til løsning 
af opgaverne. 
 
Fælles for alle uddannelserne er, at alle eleverne anvender it til 
’afleveringer’ - dvs. skriftlige hjemmeopgaver, fx stile og andre 
opgaver. Dette drejer sig især om tekstbehandling, (for det meste 
i Word), ligesom der i nødvendigt omfang anvendes Excel og i en-
kelte tilfælde andre af programmerne i Office-pakken. Her er it 
med andre ord integreret, så det ikke blot udgør et naturligt, men 
et helt uundværligt instrument. Ingen af eleverne kan fx forestil-
le sig at skulle skrive opgaver i hånden. 
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Endelig er det gennemgående, at internetsøgninger udgør en vig-
tig del af indholdet i de opgaver, der stilles. I skolesammenhæng 
stilles der dels selvstændige opgaver, hvor eleverne skal finde 
noget specifikt på Internettet, og dels indgår internetsøgningerne 
ofte som en del af de større projektopgaver. 
 
 
3.3.1 Hhx 

Mens der er stor forskel i oplevelsen af lærernes brug af it i un-
dervisningen, opleves it at blive anvendt ret aktivt af eleverne – 
i skolen såvel som derhjemme.  
 
Eleverne bruger regneark (Excel eller Acceptor) til regnskaber, 
tekstbehandling til at skrive opgaver (hvor der indsættes regne-
ark) og Access til databaser, ligesom der (som tidligere nævnt) 
produceres en del PowerPoint-præsentationer. Der lader i det hele 
taget til at være stor fokus på kommunikation og formidling, og 
her inddrages it aktivt – fx i produktion af hjemmesider vha. fx 
Publisher. Løsningen af opgaver involverer desuden en del søgnin-
ger – dels på Internettet og dels på forskellige databaser, som 
skolerne abonnerer på (her nævnes Euromonitor). 
 
Desuden har alle deltagerne prøvet at arbejde med såkaldte ’cases’ 
- dvs. cd-rommer med erhvervscases, som kan indeholde både artik-
ler, regnskaber, video/billeder, interviews, etc. vedrørende fx en 
virksomhed. Med udgangspunkt i en sådan case bedes eleverne om at 
løse en opgave. En elev har oplevet at anvende en sådan case om 
Ryan Air som del af et forsøg med en ny eksamensform i Engelsk, 
hvor eleverne bagefter blev bedt om at evaluere via mail. 
 
En elev giver et eksempel på, at dansklæreren en gang i mellem 
stiller et spørgsmål, hvor eleverne bedes gå ned i computerrummet 
og søge oplysninger på Internettet for at besvare det. Tilsvarende 
nævner en anden elev, at eleverne nogle gange får 10 minutter til 
at arbejde på et projekt eller en opgave, idet de her får stillet 
et computerrum til rådighed, hvor de kan søge information, ligesom 
de kan gå på biblioteket og søge i en række forskellige databaser. 
 
Forklaringen på, at der – hos nogle lærere/på nogle skoler – i så 
høj grad anvendes it som en integreret del af undervisningen, la-
der dels til at ligge i, at eleverne netop har valgt hhx, fordi 
uddannelsen i høj grad opleves at profilere sig på integration af 
it, og dels at dette følges op med, at eleverne forventes at an-
vende it i løsningen af opgaverne. Men også, at skolerne tilsyne-
ladende har faciliteter, der tillader denne aktive brug af it. 
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3.3.2 Htx 

It anvendes også aktivt på htx – særligt i de fag, hvor it indgår 
som et matematisk eller teknisk hjælpemiddel, fx til udregninger. 
Her anvendes dels Excel og dels de mere specialiserede programmer, 
som eleverne præsenteres for i de enkelte fag – fx Matcad og Auto-
cad, til løsning af selvstændige opgaver i det omfang, man har 
lært at anvende dem. En elev nævner et eksempel på, at hans klasse 
”tidligere” anvendte programmet Kemsketch i Kemi til at skrive 
formler ind i, mens en anden elev anvender it i Matematik og Fysik 
på højt niveau. Der nævnes også et eksempel på, at der i Elektro-
nik anvendes et program til at tegne diagrammer til printplader. 
 
Alligevel oplever mange deltagere, at en stor del af opgaverne lø-
ses på traditionel vis, og at it primært inddrages hos de it-
orienterede lærere, når der stilles opgaver. Ikke desto mindre op-
leves brugen af både tekstbehandling og regneark som en selvfølge 
og lader til at blive brugt ofte i forbindelse med løsning af de 
fleste opgaver og projekter, hvor der også fra lærerens side læg-
ges op til brug af it – fx regneark. 
 
Den aktive brug af it understreges tillige af, at skolens it-
faciliteter er et ’issue’ for deltagerne, idet mange af eleverne, 
der kommer fra en skole med dårlige faciliteter, ser sig nødsaget 
til at medbringe deres egne bærbare pc’er – både i forbindelse med 
specifikke fag, hvor der fx skal arbejdes i Autocad, og i forbin-
delse med projekter. Brugen af pc’er opfattes således som ret es-
sentielt – særligt i forbindelse med matematisk-/teknisk relatere-
de fag og projekter. 
 
 
3.3.3 Stx og hf 

Mens afleveringer konsekvent udarbejdes på computer – bortset fra 
i Matematik, er brugen af computere på skolen/i undervisningstiden 
mere begrænset. Der medbringes ofte bærbare computere, når der 
skal laves projektarbejde. Kun få deltagere – og ifølge dem få på 
deres skoler – anvender computere til at tage noter i timerne. En 
hf-elev forklarer dette med, at lærerne synes, at det forstyrrer, 
mens flere andre anfører, at det er nemmere at skrive noter i hån-
den, bl.a. fordi man skal kunne lave tegninger og lignende i sine 
noter, og fordi lærernes gennemgang ofte går for hurtigt til, at 
man kan følge med på computer. Endelig anføres det, at det er pro-
blematisk at have sin egen bærbare med i skole, da man i så fald 
hele tiden skal passe på den, så den ikke bliver stjålet. 
 
Mens kun få lærere lægger op til inddragelse af it i forbindelse 
med opgaveløsning, lader flertallet af lærerne til i nogen grad at 
inddrage internetsøgninger – i en sådan grad, at brugen af it for 
flere af især hf-eleverne næsten er synonymt med internetsøgning. 

 19



 

Nogle elever nævner fx, at de har fået opgaver, hvor de skulle 
søge efter information på Folketingets hjemmeside, mens en anden 
nævner DMI’s hjemmeside og Niels Bohr Instituttet, hvor de skulle 
finde informationer om jordskælv. Oftest er der dog tale om, at 
lærerne blot beder eleverne om at søge på Google. 
 
Ikke desto mindre opleves netop internetsøgninger i selve under-
visningstiden at foregå relativt sjældent. Dette forklares bl.a. 
med, at det kræver, at læreren bestiller et edb-lokale, hvor klas-
sen herefter skal over, hvilket opleves som besværligt og tidskræ-
vende. Det er tydeligt, at netop eleverne på de skoler, som har 
bedre udstyr – fx bærbare computere til klasserne og internetfor-
bindelser fra klasselokalerne – anvender it mere aktivt og oplever 
det positivt frem for besværligt og tidskrævende. 
 
Udover internetsøgninger oplever stx-eleverne generelt, at der 
sjældent anvendes it i forbindelse med selvstændige opgaver. En 
elev har prøvet at lave tekst- og billedanalyse i dansk: ”Hvor min 
lærer havde været på kursus kort inden” samt i enkelte tilfælde i 
engelsk, hvor der blev brugt et oversættelsesprogram til at over-
sætte tekster til engelsk. En anden elev nævner, at hun har brugt 
et grammatikprogram i Spansk, som hed Envivo, samt i få tilfælde 
løst opgaver i Engelsk via Internettet. Endelig nævner en elev, at 
hun i idræt har anvendt it til at beregne kost og kondital. Ele-
verne fra en af skolerne oplever kun at anvende it i forbindelse 
med eksamener og prøveeksamener, idet der her anvendes tekstbe-
handling. 
 
Oplevelsen af it i undervisningen som synonymt med internetsøgnin-
ger er endnu mere dominerende blandt hf-eleverne, og der nævnes 
kun få undtagelser. En hf-elev fortæller, at han i Design har la-
vet plakater i Photoshop, mens en anden nævner, at han bruger en 
elektronisk ordbog i Spansk. Deltagerne fra en af hf-skolerne la-
der desuden til at arbejde en smule mere projektorienteret. Disse 
projekter udarbejdes i grupper, og her anvendes der (på linje med 
hjemmearbejde) en del it i form af både tekstbehandling, informa-
tionssøgning (især på Internettet) og kommunikation. En hf-elev 
nævner, at hun for øjeblikket arbejder med et stort tværfagligt 
projekt i Historie, Religion og Samfundsfag, hvor eleverne arbej-
der sammen, men sidder ved hver sin computer. 
For både stx’ og hf’s vedkommende er anvendelsen af andre program-
mer mere begrænset. En deltager fortæller, at hendes klasse efter 
en studietur i 3g er gået i gang med at lave hjemmesider og dias-
shows om turen. Men igen lader dette snarere til at være enkelt-
stående end at være det generelle mønster. 
 
Flertallet af hf-eleverne lader til at anvende både tekstbehand-
ling (Word) i fx dansk og engelsk og regneark (Excel) i fx Matema-
tik, Fysik, Afsætningsøkonomi og Biologi. En hf-elev fortæller fx, 
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at hun brugte regneark ”rigtig meget” i Biologi, hvor de tog 
puls og lavede grafer. I modsætning hertil, muligvis tilfældigt, 
lader stx-eleverne primært til at anvende tekstbehandling, idet 
der kun nævnes få eksempler på brug af regneark, og flere af del-
tagerne ekspliciterer, at udarbejdelse af opgaver i fx matematik 
og biologi foregår i hånden. Dog har de to elever fra it-klassen 
generelt brugt regneark og it betydelig mere aktivt – herunder i 
de naturvidenskabelige fag, men de udgør en undtagelse i kraft af, 
at de kommer fra en it-klasse. 
 
 
3.4 Sammenfatning: Brug af it i undervisningen 

Den generelle oplevelse blandt eleverne på tværs af uddannelserne 
er, at inddragelsen af it i undervisningen varierer betydeligt. 
Dette skyldes, at inddragelsen af it især opleves at afhænge af 
den enkelte lærer, og at der er meget stor forskel på lærerne, 
hvad indsigt og engagement i anvendelsen af it angår. 
 
På tværs af uddannelserne anvendes it dog i vidt omfang og med få 
undtagelser til udarbejdelse af hjemmearbejde – herunder især 
tekstbehandling. Herudover anvendes it på en række forskellige om-
råder på de forskellige uddannelser – og igen først og fremmest 
hos de ’it-orienterede’ lærere. 
 
På hhx anvendes it især i forbindelse med udarbejdelse og præsen-
tation af PowerPoint-præsentationer, som eleverne og nogle af ele-
verne benytter en del. Herudover nævner eleverne erhvervscases på 
cd-rom, hjemmesider i Publisher, Internet- og databasesøgninger og 
brug af regnskabsprogrammet Acceptor. Endelig gives der enkelte 
eksempler på, at nogle elever fx har brugt bestemte internetsider 
til tekstanalyse. 
 
På htx inddrages it især i de teknisk-matematiske fag – dog igen 
afhængigt af den enkelte lærer. Her nævnes især matematikprogram-
met Matcad. Nogle anvender 3D-tegneprogrammet Autocad i faget Byg-
ge og Energi, og andre anvender et program til at tegne diagrammer 
til printplader i elektronik. Enkelte nævner, at de naturligvis 
anvender it i programmering. Endvidere anvendes regneark generelt, 
mens kun nogle har prøvet at lave PowerPoint-præsentationer, hvil-
ket forklares med mangel på projektorer. 
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Eksemplerne fra stx og hf ligner hinanden mere, hvilket sand-
synligvis dels skyldes, at begge er almene uddannelser, og dels at 
der på 3 af de 4 repræsenterede hf-skoler også udbydes stx. Afle-
veringer udarbejdes stort set udelukkende på computer – dog gene-
relt med undtagelse af Matematik. Såvel hjemme- og projektopgaver 
som selvstændige opgaver i forbindelse med undervisningen opleves 
især at inddrage internetsøgninger, idet de selvstændige opgaver 
dog sjældent opleves at indeholde mere end dette. For flertallet 
af deltagerne gælder det, at enkelte lærere er meget aktive. Ek-
sempler på dette inkluderer en elev, der netop har prøvet Vis-
mandsspillet – et computerspil, som simulerer samfundsudviklinger. 
Andre af disse enkelttilfælde inkluderer udarbejdelse af PowerPo-
int-præsentationer, diasshows, hjemmesider, brug af elektroniske 
ordbøger og stave-, grammatik-, og oversættelsesprogrammer i 
sprogfag, tekst- og billedanalyse i dansk samt beregninger af 
jordskælv i Geografi. 
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4. KOMMUNIKATIONSPLATFORME, AFLEVERINGSFORMER  
OG VIRTUEL UNDERVISNING  
 
Dette afsnit handler overordnet om kommunikationen mellem lærer-
ne/skolen og eleverne, internt mellem eleverne i forbindelse med 
skolearbejde, om hvordan aflevering af opga-
ver/projekter/hjemmearbejde foregår, i hvilken grad deltagerne har 
været involveret i virtuel undervisning, samt hvilke kommunikati-
onsplatforme, der anvendes. Når vi har valgt at behandle virtuel 
undervisning i denne del af rapporten, skyldes det dels, at ingen 
af de interviewede elever har været involveret i decideret virtuel 
undervisning, men i høj grad identificerer virtuel undervisning 
med de kommunikationsplatforme, som også anvendes – eller forsøges 
anvendt – i den løbende kommunikation mellem lærer/skole og ele-
ver.  
 
Af den grund behandler vi først kommunikationen mellem lærer/skole 
og elever, virtuel undervisning og afleveringsformer i dette af-
snit. Dernæst behandles kommunikationen internt mellem eleverne. 
Vi har også valgt at behandle emnet samlet, frem for at behandle 
det uddannelse for uddannelse, da der er så stor lighed i, hvordan 
dette fungerer – og i mange tilfælde ikke fungerer – på de fire 
uddannelser. 
 
 
4.1 Overordnet: Brug af kommunikationsplatforme 

På de fleste skoler, på tværs af uddannelserne, er man enten i 
gang med at få oprettet en it-baseret platform til kommunikation 
mellem skole/lærere og elever eller har fået det oprettet. Der er 
dog tillige eksempler på, at det er blevet afprøvet, men ikke læn-
gere bruges. 
 
På stx, hf og htx nævnes især programmet Fronter. En elev fra hhx 
nævner Skolekom, samt at nogle lærere opretter selvstændige hjem-
meside. Herudover nævnes Lectio af en elev fra Gladsaxe Gymnasium. 
På hhx nævnes programmerne Blackboard og Studienet.  
 
Fælles for skolerne er, at kommunikationsplatformene primært an-
vendes administrativt af skolen – til ’beskeder’ – og af enkelte 
lærere til kommunikation til eleverne – men kun få lærere anvender 
det til kommunikation med eleverne – fx i form af elektroniske af-
leveringer eller til ’materiale-deling’ i forbindelse med fx pro-
jekter, endsige ’virtuel undervisning’. 
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Den begrænsede brug forklarer eleverne først og fremmest med, 
at lærerne ikke kan finde ud af at bruge det, ikke vil bruge det 
eller af forskellige grunde blot ikke bruger det. En deltager næv-
ner dog også, at eleverne ikke altid synes om at bruge kommunika-
tionsplatformene. En stx-elev fortæller, at han hellere bruger e-
mail, fordi de andre elever ellers kan se hans opgave. En hhx-elev 
fortæller, at lærerne også bruger Blackboard som kontrol-
instrument, idet de kan tjekke, om eleverne har været inde og log-
ge sig på: ”På første og andet år blev vi tjekket i hoved og røv 
for at sige det mildt”. Herudover har mange deltagere oplevelsen 
af, at det fungerer dårligt rent teknisk – fx idet mange af ele-
verne har problemer med at logge på systemet hjemmefra. Man kunne 
formode, at der er en vis grad af overlap mellem oplevelsen af 
tekniske problemer – oplevelsen af, at det ikke fungerer – og læ-
rernes eller elevernes manglende evne til at bruge det.  
 
Nogle deltagere forklarer desuden den begrænsede brug med, at ele-
verne ikke er blevet introduceret ordentligt til kommunikations-
platformene, hvilket desuden opleves at give et signal om, at sko-
len ikke lægger vægt på brugen af den virtuelle platform – at det 
ikke tages alvorligt. Fx nævner en hhx-elev, at det aldrig er ble-
vet formidlet ud, at man kan logge sig på hjemmefra, og hvad man i 
givet fald kan logge sig på hjemme fra, hvilket betyder, at ele-
verne ikke bruger det. Det er således en generel oplevelse, at når 
hverken skolen eller lærerne lægger vægt på brugen af platformene, 
skaber det indtryk af, at det ikke er særlig vigtigt. En hf-elev 
pointerer derfor, at det er vigtigt, at alle lærere bruger Fronter 
aktivt – ikke blot enkelte lærere. 
 
Sidst, men ikke mindst forklarer en del deltagere den manglende 
brug med, at det kun lige er blevet indført, og at det derfor end-
nu ikke er indarbejdet. En stx-elev forklarer fx, at man kan an-
vende Fronter til at aflevere opgaver med, og at eleverne kan 
chatte med hinanden, men at de ikke gør det, fordi det kun lige er 
startet. 
 
 
4.2 Bruges i vidt omfang: Information fra skole og lærere til  

elever 

Eksempler på tilfælde, hvor kommunikationsplatformene opleves at 
fungere, falder først og fremmest i kategorien envejskommunikation 
– dvs. information fra lærerne og fra skolen til eleverne. Når 
deltagerne oplever, at fx Fronter fungerer godt, er det denne del, 
der sigtes til, mens det kun sjældent anvendes den modsatte vej i 
form af fx elektroniske afleveringer.  
 
Eksempler på information fra skolen inkluderer skemaopdateringer, 
aflysninger, flytning af undervisning, telefonkæde, oplysninger om 
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fravær og kulturelle begivenheder m.m. En af stx-eleverne, som 
startede i en it-klasse, nævner desuden, at undervisningsevalue-
ring foregår via kommunikationsplatformen.  
 
Information fra lærerne til eleverne inkluderer typisk oplysninger 
om lektier og opgaver. De mere aktive lærere/skoler lægger opgaver 
samt fx internetlinks direkte ind, som eleverne skal bruge til at 
løse opgaverne. Herudover anvendes det til, at både elever og læ-
rere lægger fx deres noter/præsentationer ind, så alle har adgang 
til dem, hvilket opleves som en fordel, fordi man dermed slipper 
for at skrive noter og så bedre kan følge med i præsentationen. 
Endelig lægger nogle lærere karakterer ind. 
 
Kommunikationsplatformene opleves her som en fordel, fordi man har 
alle oplysningerne samlet – opgaver, skema, beskeder, etc. – og fx 
slipper for at holde styr på evt. udleverede løsark i papirformat. 
På dette område opleves anvendeligheden dog i høj grad at afhænge 
af den enkelte skole og især af den enkelte lærer – fx om læreren 
opdaterer oplysningerne, hvilket nogle lærere gør, men andre ikke 
gør. 
 
En hhx-elev fortæller, at de fleste på hans skole ikke ved, at man 
kan logge på intranettet hjemmefra, men man kan bruge et e-
mailsystem hjemmefra, hvor hver af eleverne har både har en pri-
vatmappe og en klassemappe. Tilsvarende oplever elever fra andre 
skoler, at de aldrig er blevet ordentligt introduceret til, hvor-
dan man logger på hjemmefra – det opleves her som besværligt. Det-
te skyldes ifølge en elev, at der skal skrives en lang adresse. En 
anden mener, at det på hendes skole er ”et eller andet med en fi-
rewall”, mens en tredje mener, at det på hans skole skyldes, at 
det er et nyt Microsoft system, som ikke virker ordentligt endnu. 
En elev fortæller dog, at der ingen problemer er på hendes skole. 
Her bruger de Studienet, som man logger på via skolens hjemmeside, 
hvilket hun finder meget enkelt. 
 
På tværs af htx-skolerne er oplevelsen, at kun få lærere kan finde 
ud af at anvende kommunikationsplatformene. Derfor bliver de enten 
ikke anvendt eller sjældent opdateret, hvilket medfører, at ele-
verne ikke anvender dem, fordi man dermed ikke kan regne med op-
lysningerne. På en af htx-skolerne forklares dette desuden med, at 
skolens udstyr er for dårligt til, at systemerne kan tages ordent-
ligt i brug. En elev fra en tredje skole nævner, at en lærer for-
søgte at anvende Skolekom, men at det ikke virkede, hvorfor det 
blev droppet igen.  
 
På tværs af stx-skolerne er oplevelsen, at Fronter kun anvendes 
meget lidt og primært til at give beskeder. Enkelte fortæller, at 
de bruger Fronter til at uploade deres opgaver, så de kan printe 
dem på skolen. 
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Ifølge en hf-elev anvendes Fronter ”helt vildt meget” på hendes 
skole, idet hun dog alligevel anfører, at ”ikke alle lærerne har 
lige meget styr på det”. Denne elev fortæller, at de i hendes 
klasse får at vide i timerne, hvilke lektier de skal hente på 
Fronter, og så er det eget ansvar at have det klar til næste un-
dervisningsgang. En anden elev fra samme skole fortæller, at især 
hendes psykologilærer benytter sig af Fronter, idet både lærere og 
elever lægger noter derind fra præsentationer: ”Så man bliver fri 
for at skrive noter”, hvilket gør at man i stedet kan følge med i 
præsentationen. Det nævnes endvidere, at noterne er lagt ind i 
mapper, hvilket skaber overblik. En elev fra en anden hf-skole op-
lever, at der kun sjældent lægges opgaver på Fronter, hvilket han 
forklarer med, at det ikke fungerer ordentligt. En elev fra en 
tredje hf-skole nævner, at det først og fremmest er hendes fransk- 
og historielærer, der bruger Fronter. Her lægges der nogen gange 
opgaver og spørgsmål ind, og eleverne sender her besvarelserne di-
rekte til læreren i Fronter. 
 
 
4.3 Kun i begrænset omfang: Tovejskommunikation 

Der er udbredt bevidsthed om, at en af hovedpointerne med kommuni-
kationsplatformene er at skabe en ’virtuel skole’, hvor eleverne 
kan aflevere opgaver, og lærerne kan rette dem elektronisk, samt 
hvor man kan udveksle dokumenter og kommunikere med hinanden og 
lærerne. Med andre ord, hvor der kan foregå ’virtuel interaktion’ 
mellem lærere og elever og internt mellem eleverne.  
 
Elektronisk aflevering og rettelse opleves dog kun at blive an-
vendt i meget begrænset omfang, hvilket især forklares med, at 
mange lærere ikke ønsker at bruge det – og heller ikke ønsker, at 
eleverne bruger det. På tværs af uddannelser forklares dette bl.a. 
med, at de fleste lærere (inklusive de it-engagerede) foretrækker, 
at eleverne afleverer opgaverne i papirform, fordi lærerne ellers 
selv skal printe opgaverne ud.  
 
En elev fra htx nævner således et eksempel på et fag, hvor elever-
ne i en periode – inden det blev droppet igen – skulle aflevere 
alt elektronisk via Fronter, men også aflevere det i papirformat. 
Andre fortæller, at de alene bruger Fronter til at oploade opgaver 
til deres egen mappe, hvorefter de kan printe opgaven ud på sko-
len. En hhx-elev fortæller, at det på hans skole er meningen, at 
de skal aflevere opgaver via Blackboard, men at det ikke bliver 
brugt – dels fordi lærerne ikke kan finde ud af at bruge det, og 
dels fordi det ikke virker.  
 
På en enkelt hf-skole og en enkelt hhx-skole lader niveauet dog 
til at befinde sig på et lidt højere niveau. På hf-skolen har en 
ung og meget it-engageret rektor gjort meget ud af at få integre-
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ret Fronter og få lærerne til at bruge det, og hhx-eleven vur-
derer, at de på hans skole afleverer omkring halvdelen af alle op-
gaver elektronisk. 
 
En anden grund til, at lærerne ikke accepterer elektroniske afle-
veringer, som nævnes på tværs af uddannelserne, er, at mange ele-
ver har brugt ’teknikken’ som undskyldning for ikke at aflevere – 
fx påstå, at de ”altså har sendt opgaven”, når læreren spørger 
dem, hvorfor de ikke har afleveret. Omvendt giver flere deltagere 
på tværs af uddannelserne udtryk for, at de også har oplevet den 
modsatte situation: At de har afleveret opgaven via kommunikati-
onsplatformen eller e-mail, men at læreren ikke har modtaget den. 
Derfor er de blevet tilbageholdne med at aflevere opgaver elektro-
nisk. 
 
Flertallet af deltagerne har derfor kun afleveret elektronisk hos 
enkelte lærere eller i kortere perioder. På tværs af skoler og ud-
dannelser er undtagelsen dog, når eleverne ikke kan nå at aflevere 
deres opgaver til tiden. Her accepterer nogle lærere, at opgaven 
sendes elektronisk senest klokken 12 om aftenen. Her nævner flere 
elever dog, at de bruger 
e-mail i stedet for fx Fronter, fordi det er enklere. 
 
Endnu færre har ved enkelte lejligheder eller hos enkelte lærere 
og mest forsøgsvist fået rettet opgaver elektronisk. En elev fra 
htx fortæller, at han hos en særlig it-orienteret matematiklærer 
afleverer og får rettet alt elektronisk. En elev fra hhx fortæl-
ler, at hun i Erhvervsøkonomi på andet år afleverede og fik rettet 
alt elektronisk i en periode, men at det blev for besværligt, for-
di eleverne ikke var sat ordentligt ind i det. 
 
Heller ikke kommunikationsmulighederne opleves at blive udnyttet. 
Forklaringen på dette er efter nogle elevers opfattelse, at lærer-
ne ikke ønsker at skulle være til rådighed for chat, mails og for 
den sags skyld telefonopringninger m.v. i alle døgnets 24 timer. 
 
De interviewede elever oplever således at være et godt stykke fra 
at have prøvet at deltage i, hvad de selv forstår ved virtuel un-
dervisning. Nogle giver udtryk for, at de er ikke helt klar over, 
hvad ordet betyder, mens andre mener, at der med henvisning til fx 
Fronter ikke er tale om ’virtuel undervisning’, men blot at Fron-
ter bliver kaldt ’den virtuelle skole’. Derudover lader der også 
til at herske en vis skepsis omkring virtuel undervisning. Nogle 
mener, at det sociale element er en vigtig motivationsfaktor med 
hensyn til at gå i skole. Andre mener også, at det vil kræve meget 
stor selvdisciplin af eleverne, hvis man skal gå i skole hjemme-
fra. Endelig fortæller flere elever om nogle de kender, som har 
modtaget ’virtuel’ undervisning hjemmefra, hvilket fungerede meget 
dårligt. 
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4.4 Kommunikation mellem eleverne 

It opleves i vidt omfang at blive inddraget i forbindelse med sko-
learbejde – særligt 
gruppe-/projektarbejde. Det interessante er dog, at eleverne ikke 
primært anvender de kommunikationsplatforme, som skolen stiller 
til rådighed – fx Fronter, hvilket nogle elever begrunder med, at 
det ikke fungerer ordentligt. På tværs af uddannelserne anvender 
flertallet af eleverne i stedet det Windows-integrerede chat-
program MSN Messenger. Dette er ikke et program, som eleverne er 
blevet opfordret til at anvende af skolen eller lærerne, men der-
imod noget, de anvender på eget initiativ. 
 
MSN Messenger kan ikke blot anvendes til at chatte med. Man kan 
tillige sende filer frem og tilbage, og således anvendes det af 
mange af eleverne på tværs af uddannelserne, når de skal arbejde 
sammen i grupper. Hermed kan man fx udveksle kapitler til en opga-
ve, eller man kan udveksle rettelser og kommentarer. 
 
Kun enkelte elever bruger ikke Messenger. Her tager gruppen i ste-
det på ’traditionel’ vis hjem til et af gruppemedlemmerne og sæt-
ter sig sammen bag en computer. Dette forklares endnu en gang med, 
at det sociale element er vigtigt. Med samme argument er der også 
nogle, som anvender en kombination af Messenger og face-to-face 
samarbejde. Brugen af MSN Messenger lader således i nogen grad til 
at være afhængigt af det sociale aspekt.  
 
Selvom mange er bevidste om mulighederne i de forskellige kommuni-
kationsplatforme og lader til at have fået en eller anden form for 
introduktion til dem, anvendes kommunikationsplatformene således 
primært til envejskommunikation fra lærere/skole til elever og op-
leves kun i begrænset omfang at blive brugt i forbindelse med sel-
ve undervisningen.  
 
 
4.5 Sammenfatning: Kommunikationsplatforme 

På tværs af uddannelserne opleves kommunikationsplatformene først 
og fremmest at blive anvendt som ”informationscentral”, hvor ele-
verne kan logge sig ind og læse beskeder og information fra skolen 
og lærerne. Fra skolen er der tale om administrativ information om 
fx skemaændringer, fravær, begivenheder på skolen m.v. For lærer-
nes vedkommende er der primært tale om information om opgaver og 
lektier.  
 
Deltagerne oplever dog generelt, at flertallet af deres lærere ik-
ke kan finde ud af at bruge kommunikationsplatformene eller ikke 
er gode/flittige nok til at opdatere oplysningerne. Endvidere la-
der der til at være en del tekniske problemer, som også opleves 
som en hindring. Endelig oplever deltagerne på tværs af uddannel-
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serne, at de ikke er blevet sat ordentligt ind i, hvordan plat-
formene bruges. I det omfang platformene anvendes, sætter eleverne 
pris på det, fordi de hermed har ét sted, hvor de kan tjekke alle 
de informationer, der har med skolen at gøre. 
 
Kommunikationsplatformene opleves kun i begrænset omfang at blive 
anvendt til tovejs-kommunikation mellem skole/lærer og elever. 
Elektroniske afleveringer og endnu mindre elektroniske rettelser 
anvendes hverken via platformene eller e-mail. Dette forklares 
især med, at de fleste lærere helst vil have opgaver afleveret i 
papirform, da de ellers selv skal printe dem.  
 
De mere aktive lærere anvender dog platformene til at lægge opga-
ver og fx internetlinks, noter, præsentationer og karakterer ud, 
ligesom enkelte elever i enkelte fag/i korte perioder har prøvet 
at aflevere og få rettelser retur elektronisk. Kun i enkelte til-
fælde er der således tale om tovejskommunikation i form af fx 
elektroniske aflevering, deling af dokumenter og aktiv brug af 
platformene i undervisningsøjemed.  
 
Internt mellem eleverne anvendes kommunikationsplatformene heller 
ikke, idet flertallet af eleverne på tværs af uddannelserne på 
eget initiativ anvender det indbyggede Windows-chatprogram MSN 
Messenger i stedet. Ingen af deltagerne har oplevet virtuel under-
visning. 
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5. EVALUERING AF ANVENDELSE AF IT 
 
På tværs af uddannelserne sætter eleverne pris på inddragelse af 
it i undervisningen – dog kun i det omfang, at det tilfører noget, 
mens der ikke blot ønskes mere it ’for it’ens skyld’. Dette kræver 
efter deltagerne opfattelse, at mange lærere får bedre indsigt i 
anvendelsen af it. På tværs af de fire gymnasiale uddannelser op-
leves den største barriere for integrationen af it således helt 
klart at være, at flertallet af lærere ved for lidt om det. Der-
næst beskriver en del deltagere også manglen på udstyr som en vig-
tig barriere. 
 
 
5.1 Lærernes inddragelse af it i forbindelse med plenum-
undervisningen 

Inddragelse af it i undervisningen opleves generelt som noget, der 
giver et friskt pust og skaber variation. En htx-elev mener desu-
den, at PowerPoint-præsentationer både gør det nemmere at præsen-
tere og lytte, fordi man bedre kan følge med i præsentationen. 
Nogle elever pointerer dog også, at it ikke skal inddrages i alle 
sammenhænge, fordi man dermed netop vil ødelægge variationen. En 
hhx-elev mener fx, at det vil være trættende at skulle lytte til 
en PowerPoint-præsentation, som strækker sig over en hel dobbelt-
time. 
 
På tværs af uddannelsen er oplevelsen tillige, at it kan effekti-
visere indlæringen. Dette gælder fx stave-, grammatik-, og over-
sættelsesprogrammer, hvor man får direkte respons, når man laver 
fejl. Dermed får man dels en hurtig og direkte feedback, og dels 
behøver læreren ikke bruge tid på at rette. En stx-elev fortæller 
desuden om en situation på 1. år, hvor eleverne skulle fastlægge 
molekylestrukturer, idet princippet igen var det samme; computeren 
fortalte, om man svarede rigtigt eller forkert, hvorved læreren 
slap for at bruge tid på at rette. Denne type programmer opleves 
generelt positivt, netop fordi de effektiviserer undervisningen 
ved både at give en hurtig og effektiv respons til eleven, hvilket 
i sig selv lader til at give en høj grad af tilfredsstillelse og 
samtidig sparer tid for læreren. 
 
Omvendt er der også situationer, hvor deltagerne oplever, at it 
inddrages, blot fordi det er it – ’it for it’ens skyld’. Det er 
situationer, hvor inddragelsen af it ikke opleves at tilføre no-
get, eller hvor det ligefrem opleves som et minus. Dette er især 
tilfældet i situationer, hvor læreren skal afprøve noget nyt, men 
tillige som følge af, at lærerne ikke ved nok om it eller ikke har 
sat sig ordentligt ind i det og derfor blot inddrager it, fordi de 
har fået besked på det. En hf-elev oplever fx, at når Vismands-
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spillet (nævnt ovenfor) fungerede godt, var det fordi læreren 
havde sat sig ind i det og planlagt det grundigt. 
 
Endelig giver mange elever udtryk for, at de gerne vil have me-
re/bedre undervisning i programmer. Her befinder uddannelserne sig 
helt tydeligt på forskellige niveauer. Mens eleverne på htx og hhx 
har fået undervisning i de basale Office-programmer, og flertallet 
lader til at kunne bruge dem, efterspørges der her mere og bedre 
undervisning i de mere specialiserede programmer; på hhx fx i Ac-
ceptor og på htx fx i Matcad og Autocad.  
 
På hhx såvel som htx lader der til at være meget stor forskel – 
både på skole- og klasseniveau. For det første er der forskel på, 
hvor meget der undervises i disse programmer, for det andet hvor-
dan der undervises i programmerne, og for det tredje hvor god un-
dervisningen er. Generelt er deltagerne bevidste om, at man fx 
helst skal kunne bruge matematik-programmerne, men også skal kunne 
klare sig uden. Her skal det nævnes, at eleverne fra hhx i Hille-
rød aldrig har hørt om Acceptor, hvilket de bliver ret alarmerede 
over, da en anden deltager i gruppen påstod, at man skal kunne 
programmet til eksamen. 
 
På begge uddannelser er der dog eksempler på, at nogle ikke ople-
ver at have fået undervisning (nok)/god nok undervisning i pro-
grammerne, men på htx tillige, at nogle har fået undervisning i at 
anvende programmerne, men ikke har lært at klare sig ordentligt 
uden – dvs. at regne selv. Derfor er det opfattelsen, at det opti-
male er, at underviseren viser, hvordan man løser opgaven både med 
og uden ’it-assistance’, hvilket dog kun opleves af enkelte elever 
– primært i den forstand, at deltagerne ikke oplever at lære at 
bruge programmerne, fordi lærerne ikke kan finde ud af at bruge 
dem. 
 
Flere hhx-elever kritiserer desuden it-undervisningen på første 
år, som de oplever, foregår på for lavt et niveau, idet de dog og-
så har forståelse for, at man må starte lavt for at være sikker på 
at få alle med. På stx og hf efterspørges der derimod undervisning 
i de helt basale programmer – fx Excel og PowerPoint. En deltager 
foreslår derfor, at man skal have mulighed for at tage et PC-
kørekort som en del af uddannelsen. 
 
Hvad der skal undervises eller ikke undervises i er dog for delta-
gerne til en vis grad afhængigt af, om man skal kunne det til ek-
samen. Hvis dette er tilfældet, er det af naturlige grunde vig-
tigt, at der undervises i det. Omvendt lader motivationen dog til 
at falde betragteligt for en del deltageres vedkommende, hvis 
kendskabet til bestemte værktøjer ikke er krævet til eksamen. Mu-
ligvis dels som følge af, at eksamen opfattes som et signal om, 
hvad der i sidste ende vurderes som vigtigt at lære. 
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5.2 Brugen af it i forbindelse med selvstændige opgaver 

Overordnet opfattes it på alle uddannelserne som et uundværligt 
redskab i forbindelse med, at eleverne løser selvstændige opgaver 
– både i forbindelse med projekter og hjemmearbejde. I forbindelse 
med selvstændige opgaver i undervisningstiden opleves søgninger på 
Internettet som noget af det, der fungerer bedst. Men det kræver 
meget strukturerede opgaver.  
 
Når dette lykkes, opleves det at gøre undervisningen mere interes-
sant og spændende, især fordi eleverne bliver aktiveret, men også 
fordi man får et andet og mere opdateret perspektiv, end man fin-
der i bøgerne.  
 
På hhx opleves de erhvervscases, som eleverne får på cd-rom, som 
en rigtig god idé, dels fordi alle informationer om en virksomhed 
er samlet ét sted, så man slipper for at skulle bruge tid på at 
søge informationen, dels fordi det bringer undervisningen tættere 
på virkeligheden – fx i form af ”klip hvor formanden eller direk-
tøren snakker om, hvordan firmaet fungerer – det gør det mere vir-
keligt, at man kan se ham”. Mens en hhx-elev mener, at der er ”me-
get lort” på disse cd-rommer, mener andre, at dette netop betyder, 
at de kan bruges til at belyse forskellige problemstillinger, li-
gesom det lægger op til samarbejde om at finde de relevante infor-
mationer. 
 
Således opleves det også som et friskt pust og noget, der skaber 
tiltrængt variation, når it inddrages i forbindelse med selvstæn-
dige opgaver. 
 
En stx-elev fortæller fx, at hendes samfundsfagslærer giver ele-
verne opgaver, hvor de skal finde information på Internettet i 
stedet for at sidde og kigge i en bog. En anden stx-elev fortæl-
ler, at de søger på Internettet, fordi deres historiebøger er 
”turbo forældede – så er det fedt at få opdateret viden om det, 
man skal arbejde med”. 
 
Også i forbindelse med selvstændige opgaver understreges vigtighe-
den af, at læreren har forberedt sig ordentligt og dermed dels kan 
stille ordentlige opgaver, dels kan sætte eleverne ordentligt ind 
i dem. En hf-elev fortæller, at hun engang i Erhvervsøkonomi skul-
le undersøge et mælkeregnskab på en hjemmeside. I første omgang 
fungerede det ikke, fordi læreren ikke havde sat sig ordentligt 
ind i det og dermed ikke kunne forklare det til eleverne. Dette 
førte til en masse spildtid. Herefter satte han sig dog grundigt 
ind i det, og derefter fungerede det godt. 
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I forlængelse heraf oplever deltagerne på tværs af uddannelser-
ne, at de ofte bliver bedt om at søge på Internettet, uden at der 
er stillet en konkret opgave: ”Nogle gange er it spild af tid, 
fordi man af og til bare får en halv time til et eller andet på 
Internettet” (htx-elev). En hf-elev beskriver således Google som 
”enhver lærers allerbedste Internet-ven”, fordi lærerne ofte blot 
siger: ”Kig på Google” eller ”find noget på nettet”. Især de min-
dre it-orienterede lærere opleves at have for stor tiltro til In-
ternettets evne til at uddanne eleverne: ”Hvis de har været på 
kursus og hørt om Google, så kan alting lade sig gøre”. Her ople-
ves det som spild af tid og oplevelsen er, at flertallet af ele-
verne ender med at lave andre ting. Denne oplevelse gives der især 
udtryk for blandt hf- og stx-eleverne, hvilket måske skyldes, at 
netop Internetsøgninger udgør en relativ stor andel af it-
inddragelsen på disse uddannelser. 
 
I forlængelse heraf er det oplevelsen, at det ofte er en dårlig 
idé med klasseundervisning, hvor eleverne sidder bag hver deres 
computer. Hermed bliver det for let at sidde og ’skjule sig’ bag 
skærmen og lave andre ting – fx surfe på Internettet eller spille 
spil. 
 
 
5.3 Lærernes indsigt 

Som nævnt opleves flertallet af lærernes manglende it-forståelse 
at være hovedbarrieren med henblik på integration af it. På tværs 
af uddannelserne er oplevelsen, at eleverne for størstedelens ved-
kommende ved mere om it end lærerne. 
 
Denne manglende indsigt indebærer ikke blot, at it kun inddrages i 
begrænset omfang i de pågældende læreres fag. I det omfang it ind-
drages af disse lærere, er oplevelsen også, at det ofte blot bli-
ver ’it for it’ens skyld’ – dvs. at manglen på it-forståelse bety-
der, at it inddrages på en måde, der ikke giver noget udbytte. Et 
af de mest udbredte eksempler på dette er, når eleverne bliver sat 
til at søge på Internettet, uden at der er stillet en konkret op-
gave. 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt de synes, at it kunne/skulle integre-
res bedre i undervisningen/i nogle fag, er deltagerne generelt 
skeptiske. Dette skyldes netop, at de frygter ’it for it’ens 
skyld’ som følge af, at lærerne ikke ved nok om det. Hvis der med 
andre ord skal mere it ind i undervisningen, skal kvaliteten af 
det også hæves, hvilket kræver, at flertallet af lærerne får en 
bedre indsigt i it. En hhx-elev mener fx, at elektroniske rettel-
ser ville være en god idé, men at ”lærerne ikke ved helt hvordan”. 
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Omvendt skal dette ikke nødvendigvis menes som en generel kri-
tik af lærerne. Blandt eleverne lader der til at være udbredt for-
ståelse og accept af, at de ældre lærere ikke kan følge med – at 
”ungdommen overhaler de gamle lærere”. Mens nogle elever mener, at 
lærerne skulle tvinges til at tage it-kurser, synes den generelle 
indstilling således at være, at det er ’for sent’, og at større og 
bedre integration af it kommer til at ske i takt med udskiftningen 
af de ældre lærere. Nogle af disse lærere bruger desuden aktivt de 
elever, der er bedre til at bruge it end de selv, hvilket opleves 
som en konstruktiv måde at løse problemerne på.   
 
Endelig pointerer nogle elever, at der ikke nødvendigvis er en 
sammenhæng mellem alder og brugen af it. Det handler i sidste ende 
slet og ret om, hvorvidt lærerne er interesserede i at anvende it 
eller ej. Mens nogle lærere gerne vil, men ikke har kompetence til 
at inddrage it, opleves andre lærere blot som konservative. 
 
Selvom der således lader til at være en generel accept – eller må-
ske resignation – overfor de mange lærere, som ikke er i stand til 
at anvende it, er det alligevel tydeligt, at de lærere, som ind-
drager og er i stand til at anvende it på en god måde, er meget 
værdsatte. 
 
 

5.4 Skolens udstyr 

Mange deltagere oplever udstyret som en stor barriere for integra-
tionen af it på deres skole. Der er dog stor variation mellem både 
skoler og uddannelser. Mens udstyret lader til at have en højere 
standard på hhx – en hhx-elev fortæller fx, at der på hendes skole 
er projektorer i alle lokaler – lader variationerne på de øvrige 
skoler til at være ret tilfældige. På nogle skoler er der netop 
blevet indkøbt nyt udstyr, mens udstyret på andre skoler ikke er 
nyt, men ok. På enkelte skoler opleves der dog at være decideret 
mangel på computere.  
 
Det generelle problem lader dog ikke til at være mangel på udstyr, 
men at udstyret er forældet eller ikke fungerer ordentligt. I den 
tungeste ende befinder sig fx en htx-skole, hvor computerne er for 
langsomme til, at de kan bruges i undervisningen. Her løses pro-
blemerne hovedsageligt ved, at eleverne tager deres egne computere 
med. I det hele taget lader den mere intensive brug af computere i 
de teknisk-matematiske fag på htx til at betyde, at mange opfatter 
det som helt nødvendigt at medbringe sin egen computer. På de øv-
rige uddannelser medbringes bærbare computere hovedsageligt i for-
bindelse med projektarbejde. 
 
Generelt lader problemerne vedrørende computere og netværk dog ho-
vedsageligt til at høre til, hvad man kunne kalde ’almindelige, 
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løbende it-problemer’ – fx at skolens netværk går ned, eller at 
en server er overbelastet. På de fleste skoler lader der med andre 
ord generelt ikke til at være mere fundamentale problemer, hvad 
angår skolernes computere. Ikke desto mindre bidrager disse pro-
blemer til oplevelsen af, at inddragelse af it undervisningen med-
fører besvær, snarere end at tilføre undervisningen noget – fx 
hvis netværket er nede, og en lærer har lagt undervisningen an på 
adgang til netværket. En htx-elev oplever fx, at der går meget 
spildtid med at få skolens trådløse netværk til at fungere ordent-
ligt: ”Hver gang det trådløse ryger, bruger man ti minutter på at 
få det i gang igen”. 
 
I forbindelse med integration af it i undervisningen opstår pro-
blemet dog først og fremmest i undervisningssituationen, og her 
består problemet, næst efter lærernes generelt manglende evne til 
at benytte det, især i tilgængeligheden af udstyret. Især tilgæn-
geligheden af projektorer opleves som et problem, men tillige 
(bærbare) computere. Når integration af it i undervisningen enten 
kræver, at læreren bruger tid på at hente og sætte udstyr op – og 
dernæst skal få det til at fungere – eller at eleverne skal over-
flyttes til skolens edb-lokale, oplever både elever og lærere det 
som besværligt og tidskrævende.  
 
Om dette skyldes mangel på udstyr, eller at udstyret blot ikke 
findes i lokalerne og dermed skal hentes, forbliver hovedproblemet 
således, at it-udstyret ikke forefindes i klasselokalerne, hvilket 
opleves at gøre integrationen af it i undervisningen til en ’om-
vej’. Man kunne desuden argumentere for, at denne oplevelse af ’it 
som omvej’ dels forstærkes af lærernes manglende indsigt i it og 
dels af de tilfælde, hvor udstyret ikke fungerer ordentligt (og 
kombinationer heraf). Kombinationen af ringe tilgængelighed og læ-
rernes manglende indsigt lader således til at skabe en vis grad af 
utålmodighed, når lærerne inddrager it i undervisningen. En hf-
elev pointerer desuden, at udstyret kan være fint nok, men at det-
te ikke betyder noget, hvis lærerne ikke bruger det. Han fortæl-
ler, at der på hans skole er indkøbt 15 bærbare, men: ”De står ba-
re og samlet støv”, fordi ”de ældre lærere siger bare: det bruger 
vi ikke i mine timer”. 
 
Endelig opleves det som et problem for enkelte elever på htx og 
hhx, at de skal bruge nogle af de specialiserede programmer som 
Autocad og Acceptor til at løse nogle opgaver, men at man ikke kan 
få dem installeret på sin egen computer, fordi licenserne er dyre 
for skolen. På tværs af uddannelserne lader der i det hele taget 
til at være en generel forståelse for, at mange it-problemer skyl-
des økonomi – ikke mindst på baggrund af jævnlige indbrud og tyve-
rier af udstyr. 
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Selvom udstyret – og ikke mindst tilgængeligheden af det – 
spiller en vigtig rolle, lader der dog ikke til at være en nødven-
dig sammenhæng mellem skolens udstyr og integrationen af it. En af 
htx-skolerne lader fx til at være godt med, hvad angår integra-
tionen af it, men dette fungerer i høj grad i kraft af, at delta-
gerne selv medbringer deres bærbare computere, mens skolens udstyr 
vurderes til at være meget mangelfuldt – bl.a. pga. tyverier fra 
skolen. 
 
 
5.5 Hvornår fungerer it godt og mindre godt? 

Elevernes opfattelse af, hvornår it fungerer godt eller skidt, er 
helt tydeligt præget af deres egne erfaringer: De oplever med an-
dre ord, at it fungerer godt i de fag, hvor det er blevet brugt på 
en god måde i løbet af deres uddannelse – dvs. på en måde, der op-
leves at have tilført faget noget frem for blot at være ’it for 
it’ens skyld’, mens de generelt lader til at have svært ved at fo-
restille sig nytten af at inddrage it i andre fag.  
 
Da dette især er afhængigt af de lærere, de har haft i de forskel-
lige fag, men tillige den uddannelse, de går på, er der på den ene 
side en grad af vilkårlighed i evalueringerne og på den anden side 
et mønster, der følger uddannelsens karakter. Htx-eleverne oplever 
fx, at it giver størst udbytte indenfor de teknisk og matemati-
ske/naturvidenskabelige fag, idet der her sigtes til computeres 
evne til udregninger. Omvendt fokuserer især stx-eleverne på de 
humanistiske fag, idet kun få anvender it i de naturvidenskabelige 
fag. 
 
 

5.6 Sammenfatning: Evaluering af anvendelsen af it 

Inddragelse af it i undervisningen opleves generelt at skabe vari-
ation, at give et friskt pust. Derfor sættes der generelt pris på 
inddragelse af it i undervisningen. 
 
Mens der er stor forskel på anvendelsen af it, samt i hvilke sam-
menhænge det anvendes, er der er en række fælles kritikpunkter på 
tværs af uddannelserne. 
 
For det første er oplevelsen, at der er meget stor forskel på, 
hvor meget lærerne ved om og interesserer sig for it. Manglen på 
it-indsigt og -interesse for flertallet af lærernes vedkommende 
opleves generelt som det største problem i forbindelse med inddra-
gelsen af it i undervisningen. Mens der er forståelse for, at det 
kan være svært at sætte sig ind i nye måder at undervise på, hvis 
man har undervist ’traditionelt’ gennem mange år, opstår der pro-
blemer, hvis en lærer fx ikke er i stand til at undervise i et 
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program, som man skal kunne bruge til eksamen, sådan som til-
fældet opleves at være med Acceptor på hhx og Matcad på htx.  
 
På baggrund heraf er det generelle ønske på tværs af uddannelser-
ne, at der gives mere og bedre undervisning i brugen af program-
mer. Hvor hhx- og htx-eleverne lader til at have fået undervisning 
i og kunne bruge Office-programmerne, efterspørges her bedre un-
dervisning i de mere specialiserede programmer. På stx og hf lader 
få til at have modtaget undervisning i programmerne fra Office-
pakken, hvilket efterspørges. 
 
It opfattes dog også i mange tilfælde som noget, der kan hæmme un-
dervisningen snarere end at bidrage positivt. Dette sker fx, når 
it inddrages ’for it’ens skyld’ – typisk af lærere, som gerne vil 
inddrage it, men ikke helt ved hvordan, eller når der bruges meget 
tid på at hente udstyr og få det til at fungere. Således opleves 
tilgængeligheden af udstyr på mange skoler som en væsentlig hin-
dring for inddragelse af it i den daglige undervisning. Endelig 
opleves meget løst stillede internetsøgnings-opgaver (”kig på 
Google”), som typisk ofte stilles af ikke-it orienterede lærere, 
også som noget, eleverne kun får lidt ud af. 
 
Ikke desto mindre opleves netop inddragelse af internetsøgninger 
generelt som noget af det, der ifølge deltagerne (på tværs af ud-
dannelser) fungerer bedst – når det gøres rigtigt. Dette skyldes 
både, at det udgør et mere dynamisk og aktivt alternativ til bø-
ger, hvor eleverne selv skal finde viden frem for blot at læse sig 
til den og i forlængelse heraf, at det giver en mere opdateret vi-
den.  
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6. ELEVERNES UDBYTTE 
 
I denne del af interviewet blev deltagerne delt op i grupper og 
bedt om at diskutere en række spørgsmål, som på et overordnet plan 
handler om, hvad de oplever at få ud af at arbejde med it i for-
bindelse med skolen. Spørgsmålene var opdelt i fem kompetence-
områder; nemlig faglige kompetencer, generelle it-kompetencer, al-
mene kompetencer, personlige kompetencer og sociale kompetencer. 
Her var vi forberedte på, at deltagerne ikke nødvendigvis ville 
forstå denne opdeling, hvilket holdt stik – hvorfor denne liste 
blot fungerede som en slags stikord til, hvad vi gerne ville have 
deltagerne til at reflektere over og diskutere. 
 
 
6.1 Overordnet 

Deltagerne er overordnet glade for at anvende it – ikke mindst til 
løsning af hjemmeopgaver, og i bund og grund lader de til at have 
meget svært ved at undvære det. På tværs af uddannelserne fokuse-
res der især på, at it gør skolearbejdet nemmere – især den ”tri-
vielle” del af skolearbejdet, hvilket betyder at man i stedet kan 
bruge tiden på at komme mere i dybden rent fagligt. Internettet 
opleves på tværs af uddannelserne at øge selvstændigheden og an-
svarligheden, når det inddrages på den rigtige måde. Især hhx- og 
htx-eleverne fokuserer desuden på, at it øger evnen til formid-
ling, muligheden for at arbejde kreativt samt evnen til at produ-
cere et ’professionelt produkt’. Samlet set opleves it således at 
virke motiverende i relation til skolearbejdet. 
 
Dog er mange også opmærksomme på eller ligefrem bekymrede over de 
kompetencer, man måske ikke får i kraft af, at man anvender it. 
Således er den overordnede oplevelse, at it gør alting nemmere – 
men dette betyder også, at man risikerer at blive afhængig af dis-
se ’it-hjælpemidler’, så man ville stå hjælpeløs, hvis man en dag 
skulle klare sig uden – fx i tilfælde af de jævnlige it-svigt. 
Denne diskussion lader til at gennemsyre en del af diskussionerne 
vedrørende udbyttet af at arbejde med it. It opleves således over-
ordnet som en stor fordel, men deltagerne er alligevel bekymrede 
over, hvorvidt it er – eller kan blive – et tveægget sværd. 
 
 
6.2 Fagligt 

Med hensyn til faglige kompetencer er oplevelsen på tværs af ud-
dannelserne, at it især effektiviserer og letter skolearbejdet. 
Dette betyder, at man får mere ud af sin tid – det ”giver mere 
overskud”. For nogle betyder dette, at man kan nå mere, og at det 
”giver bedre tid til fordybelse”. Således er oplevelsen, at it 
hjælper én til at slippe igennem ”det simple” og ”det trivielle”, 

 39



 

så man kan koncentrere sig om ”det dybdegående”. En stx-elev 
nævner fx, at man sparer tid på at checke sine målinger i Natur-
fag, mens en htx-elev nævner, at man slipper for at tegne prikker 
på et millimeterpapir. På tværs af uddannelserne nævnes desuden fx 
elektroniske ordbøger, synonymordbøger, stave-, grammatik- og 
oversættelsesprogrammer samt nodeprogrammer, som opleves at spare 
tid. Dette betyder i sidste ende, at ”man ikke så let går død”. En 
htx-elev fortæller desuden, at han er ordblind og ikke ville kunne 
finde alle sine stavefejl uden stavekontrollen. 
 
Det er dog bl.a. på det faglige område, at deltagerne er nervøse 
for, at it ikke kun er en fordel. Fx påpeges det, at stave- og 
grammatikkontrol kan betyde, at man ikke lærer grammatik/lærer at 
stave, men her mener flertallet, at man netop lærer at stave, for-
di man bliver præsenteret for alle de stavefejl, man har lavet, og 
får den rigtige stavemåde at vide. Omvendt erkender nogle deltage-
re, at de nogle gange bare trykker ’erstat’ uden at lægge mærke 
til, hvad de har stavet forkert og lære af det. På dette punkt, 
men også generelt, opleves it således at stille store krav til 
elevernes ansvarlighed, hvilket ikke alle kan håndtere. 
 
En tilsvarende diskussion opstår vedrørende matematik. Som tidli-
gere nævnt er deltagerne bekymrede for, at it-hjælpemidlerne kan 
’hjælpe’ en igennem matematik på en måde der gør, at man ikke kan 
klare sig uden. Som ligeledes nævnt har nogle deltagere fra htx 
været ude for, at de kun lærte at bruge et program, men ikke lærte 
at klare sig uden, hvilket havde negative resultater ved eksamen. 
 
Endelig er oplevelsen, at it gør skolearbejde mere spændende og 
derigennem øger indlæringen – især i kraft af, at det skaber vari-
ation. En elev fra hf fortæller fx, at hendes interesse for poli-
tik først startede med, at hun læste om det på Internettet i for-
bindelse med en opgave: ”Det jeg læste dér, sidder fast!”. En an-
den hf-elev anfører, at brugen af Internettet gør uddannelsen mere 
spændende ved at give mulighed for at give flere synspunkter på 
stoffet. 
 
Mange af hhx-eleverne har en tilsvarende oplevelse med de tidlige-
re omtalte cd-rom erhvervscases, der opleves at bringe undervis-
ningen tættere på virkeligheden og dermed gør, at ”her føler man 
virkelig, at man kan bruge det, man har lært”. Hhx-eleverne ople-
ver, at man her får mulighed for at anvende den viden og de teori-
er, man har lært på tværs af fagene i praksis: ”Det bliver tvær-
fagligt, hvor vi bruger alle vores fag samtidigt, det giver mere 
praksis (…) det er jo opgaver, hvor vi skal vise, at vi kan bruge 
faget ude i virkeligheden”. 
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6.3 Generelle it-kompetencer 

Med hensyn til generelle it-kompetencer opleves it at give nogle 
generelle tekniske kompetencer – fx at man bliver fortrolig med 
brugen af computere og specifikke programmer. Man lærer fx at 
skrive hurtigt og får træning i brugen af programmerne. Fortrolig-
heden med programmerne opleves at betyde, at man bedre kan fokuse-
re på selve indlæringen, og de generelle it-kompetencer medvirker 
således til at øge det faglige udbytte. 
 
På både htx og hhx lægges der vægt på, at man lærer at bruge nogle 
programmer, som også anvendes ’ude i virkeligheden’, fx på univer-
sitetet og i virksomhederne. En htx-elev lægger fx vægt på, at de 
bruger ”Mable” i stedet for Matcad, da dette også anvendes på DTU. 
På den måde bliver det at lære at bruge et bestemt program til en 
helt konkret måde at forberede sig på fremtiden.  
 
Oplevelsen er dog igen på tværs af uddannelserne, at de it-
kompetencer, man anvender i skolen, ikke stammer fra skolen, men 
primært er nogle, man skal få andre steder. En hf-elev oplever så-
ledes, at: ”Hvis jeg skal bruge it, må jeg selv lære det – de red-
skaber jeg havde, før jeg startede på hf, er de samme, som jeg 
har, når jeg går ud”. Flere af deltagerne fra de øvrige uddannel-
ser giver udtryk for en tilsvarende holdning. 
 
Der er derfor et bredt ønske om mere undervisning i brugen af pro-
grammer – ikke mindst fordi kendskabet til bestemte programmer, 
som beskrevet ovenfor, netop opfattes som en meget konkret it-
kompetence, man kan tage med sig. Eleverne på htx og hhx lader til 
at være dem, der i højest grad oplever at have lært at bruge com-
puterprogrammer på deres nuværende uddannelse. Mens stx- og hf-
eleverne ønsker mere/bedre undervisning i de basale Office-
programmer, ønsker hhx- og stx-eleverne mere/bedre undervisning i 
de mere fagspecifikke programmer. 
 
 
6.4 Alment 

Med hensyn til almene kompetencer er den generelle oplevelse på 
tværs af uddannelserne, at man kan gøre skolearbejdet betydeligt 
bedre, da man ved hjælp af computeren (modsat håndskrevne opgaver) 
kan redigere i sine opgaver. Redigeringsmuligheden opleves dermed 
alt i alt at give ”en erkendelse af, hvordan man skal stille sin 
opgave op” (stx-elev). 
 
Omvendt nærer enkelte deltagere på tværs af uddannelserne bekym-
ring for, at man ikke lærer at strukturere et stof i sit hoved, 
fordi det bliver så nemt at strukturere stoffet ved hjælp af it. 
Dette modgås dog af andre deltagere, som tilsvarende stavningspro-
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blematikken mener, at man netop lærer at strukturere stoffet, 
fordi it giver overblik og dermed mulighed for at redigere. 
 
Eleverne på hhx, hvor der tydeligvis er en høj grad af erhvervs-
orientering, lægger vægt på, at it er et hjælpemiddel, der gør det 
muligt at ’nærme sig erhvervslivet’, idet man kan lave PowerPoint-
præsentationer og jobansøgninger, der ser professionelle ud. Såle-
des opleves it at øge evnen til at formidle et stof. Her opfatter 
nogle PowerPoint som et stort fremskridt i forhold til overheads, 
da man gør det nemmere, at få andre til at lytte – man kan ”sælge 
varen på en bedre måde”, idet man fx kan ”påvirke folk psykologisk 
ved hjælp af bestemte farver”. Også nogle af htx-eleverne giver 
udtryk for oplevelsen af at blive bedre til at formidle, og at det 
bliver nemmere at fange folks opmærksomhed ved hjælp af PowerPo-
int. Enkelte deltagere fra stx og hf giver udtryk for en tilsva-
rende opfattelse – dog med det udgangspunkt, at de godt kunne tæn-
ke sig at lære det, snarere end ud fra egen erfaring. 
 
Htx-eleverne oplever tillige, at de opgaver, de producerer ved 
hjælp af programmer som Autocad, kommer til at se mere professio-
nelle ud, mere præcise – og mere som de ville se ud i ’virkelighe-
dens verden’: ”Du kan jo ikke aflevere en tegning til en ingeniør, 
der er upræcis og skæv”. En enkelt htx-elev fortæller desuden, at 
it hjælper ham med at analysere, fordi han bruger computer-
genererede mindmaps. Denne oplevelse er dog ikke generel, idet 
flertallet ikke oplever, at it hjælper dem på det analytiske. 
 
 
6.5 Personligt 

Med hensyn til personlige kompetencer opleves især internetsøgnin-
ger at både fordre, men især at skabe en høj grad af selvstændig-
hed og ansvarlighed. Dette skyldes, at Internettet er så stort, og 
der findes så meget ubrugeligt materiale, at man er tvunget til at 
forholde sig meget kritisk til det, man finder: ”Der findes så me-
get lort – så kan man lære at sortere” (stx-elev). Således nævner 
flere elever direkte, at man lærer ”kildekritik” ved at søge på 
Internettet. Endvidere skyldes denne oplevelse af øget selvstæn-
dighed, at eleverne oplever, at de selv lærer at finde den infor-
mation, de skal bruge, i stedet for at skulle via læreren. 
 
Mens denne oplevelse går på tværs af uddannelserne, mener især 
nogle af eleverne på hf, at internetsøgninger netop ikke gør ele-
verne ansvarlige, men er ”ren lal”. Dette skyldes dog især de si-
tuationer, hvor læreren giver eleverne en for løs internetsøgning-
sopgave, og eleverne derfor ikke oplever at få noget ud af det. 
Her er oplevelsen, at man får mest ud af det, hvis læreren har 
forberedt sig og får eleverne til at finde viden på fx en bestemt 
internetside, frem for blot at bede dem søge på Google. 
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Som tidligere nævnt oplever især hhx- og htx-eleverne, men tillige 
de to elever fra it-klassen på stx og enkelte hf-elever, at it in-
spirerer og øger muligheden for at være kreativ, hvilket opleves 
som motiverende. Nogle henviser til de mange muligheder, man har i 
PowerPoint, hvor en hf-elev oplever, at man får selvtillid: ”Hvis 
man har lavet noget flot”. Nogle af htx-eleverne nævner desuden 
til de 3D-tegninger, man kan lave i Autocad. Især i sidstnævnte 
tilfælde oplever deltagerne, at it på den måde giver dem nogle 
helt nye kompetencer, som de ville have svært ved at opnå uden: 
”Jeg ville aldrig kunne tegne et hus i hånden, men det kan jeg på 
computer” (htx-elev). 
Generelt lader it også til at give deltagerne en større selvtillid 
– enten som ovenfor ved, at man skaber et produkt, man ikke troe-
de, at man havde evner til. En hhx-elev giver et andet eksempel og 
fortæller, at når klasserne tager på virksomhedsbesøg, får de ofte 
fremvist PowerPoint-præsentationer, hvor man tænker: ”Hey, det 
kunne jeg også have gjort – måske endda bedre!”. Endelig giver det 
professionelle præg, man kan give både opgaver og fx jobansøgnin-
ger, en grad af selvtillid. Ligesom kreativiteten virker dette mo-
tiverende i relation til skolearbejdet. 
 
Endelig nævner enkelte elever, at man også får nogle redskaber til 
at ”få bedre styr på sit eget liv” – fx at lave private regnskaber 
(hhx) samt professionelt udseende jobansøgninger (hhx, stx), som 
begge forventes at kunne hjælpe en som privatperson. 
 
 
6.6 Socialt 

Overordnet er deltagerne meget delte, hvad angår det sociale ele-
ment i relation til it. På den ene side bidrager it med nogle nye 
kommunikationsredskaber som fx e-mail og Messenger (chat). På den 
anden side er oplevelsen, at ”en computer lægger mest op til indi-
viduelt arbejde”, som en stx-elev formulerer det. Dette giver an-
ledning til en udbredt bekymring for tab af det ’ægte’ sociale 
aspekt, hvilket opleves som en vigtig motivationsfaktor i forbin-
delse med skolen. Nogle deltagere oplever heller ikke, at it er så 
befordrende for samarbejdet, selvom gruppen er samlet, da der så 
hurtigt opstår uheldige rollefordelinger – fx hvor et gruppemedlem 
skriver, mens de andre er passive. 
 
Flertallet af eleverne mener dog, at it øger mulighederne for og 
fleksibiliserer samarbejdet – fx omkring projekter, idet fx Mes-
senger gør det nemmere at udveksle dokumenter samt opretholde ved-
varende kontakt mellem gruppemedlemmerne. Dette er ikke mindst en 
fordel, hvis gruppemedlemmerne bor langt fra hinanden. Men det la-
der tillige til, at disse kommunikationsplatforme [i forhold til 
tidligere, red] giver eleverne mulighed for at planlægge deres tid 
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på en mere fleksibel måde – dvs. planlægge gruppearbejdet mere 
individuelt. Endelig mener nogle, at det øger kommunikationen, 
fordi det er gratis modsat fx mobiltelefonen. Igen bemærkes det 
dog, at disse kommunikationsplatforme jo ikke er noget, man lærer 
at bruge i skolen, men noget eleverne selv tager initiativ til. 
 
Sidst, men ikke mindst, nævner enkelte, at det også bidrager til 
fællesskabsfølelsen, at en klasse fx kan have en hjemmeside, hvor 
man lægger billeder ud fra klasseturen, åndssvage citater (”guld-
korn”), osv. 
 
 
6.7 Hvad giver mest? 

På tværs af uddannelserne nævnes Internetsøgninger som det, fler-
tallet af deltagerne oplever giver mest – dels i form af ”kilde-
kritik” (dvs. selvstændighed) og dels en frisk og opdateret viden 
– og variation ved, at man får informationerne på en anden og mere 
aktiv måde end via læreren eller traditionelle bøger. Dog kræver 
det som nævnt nogle strukturerede og veldefinerede opgaver, mens 
man lige præcis intet får ud af bare at ”kigge på Google”.  
Dernæst nævnes dét at lære at bruge forskellige programmer som no-
get af det, man får mest ud af. Som tidligere nævnt ønskes her en 
betydeligt stærkere indsats, idet stx- og hx-eleverne efterspørger 
undervisning i Office-programmerne eller et PC-kørekort. Endelig 
mener en deltager blandt htx-eleverne, at man får mest ud af, når 
udstyret virker. 
 
 
6.8 Sammenfatning 

Med hensyn til faglige kompetencer opleves it (på tværs af uddan-
nelserne) først og fremmest at bidrage ved at gøre især den trivi-
elle del af skolearbejdet nemmere og hurtigere, hvilket giver mu-
lighed for i stedet at bruge tiden på at komme fagligt i dybden. I 
stedet for at tegne prikker på et millimeterpapir kan man fokusere 
på selve udregningen. I stedet for at skulle slå op i en ordbog 
får man direkte respons fra stavekontrollen. Mange er dog bekymre-
de for, at dette også kan betyde, at man netop ikke udvikler disse 
kompetencer, fordi computeren gør det for nemt. Endelig opleves it 
at gøre skolearbejdet mere spændende og varieret, øge motivationen 
for at lære og derigennem øge indlæringen. 
 
Med hensyn til generelle it-kompetencer er oplevelsen, at man mere 
træner sine it-kompetencer end får nye it-kompetencer. Man får fx 
træning i at skrive hurtigere på computeren eller i at bruge fx 
regneark, men generelt lærer man ikke at bruge programmerne. Den 
generelle oplevelse er derimod, at man selv må lære sig at bruge 
de programmer, man skal bruge i forbindelse med skolen, eller at 
man må få hjælp til det af de andre elever. På tværs af uddannel-
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serne er der derfor et ønske om mere/bedre undervisning i selve 
brugen af programmer. 
 
Med hensyn til de almene kompetencer er den generelle oplevelse, 
at it gør det lettere at strukturere og formidle et stof. Omvendt 
er enkelte igen bekymrede for, om man så ikke netop mister evnen 
til at strukturere. Endelig lægges der især blandt htx- og hhx-
eleverne vægt på, at it giver mulighed for at skabe et mere pro-
fessionelt produkt og dermed nærme sig den virkelighed, man forbe-
reder sig på gennem uddannelsen. 
 
Med hensyn til personlige kompetencer er oplevelsen, at især In-
ternettet – når det bruges rigtigt – øger ansvarligheden og selv-
stændigheden, fordi man tvinges til at forholde sig til og sortere 
meget kritisk i indholdet, samt fordi man får mulighed for selv at 
finde viden, frem for at skulle gå via en lærer eller en skolebog. 
Blandt især hhx- og htx-eleverne, men tillige enkelte af de øvrige 
to grupper, er oplevelsen, at it også øger muligheden for kreati-
vitet – fx i forbindelse med kommunikationsopgaver. Endelig kan it 
øge selvtilliden ved, at man kan fremstille fx meget professionelt 
udseende præsentationer eller opgaver. 
 
Med hensyn til sociale kompetencer opfattes it generelt som et 
tveægget sværd. På den ene side giver it mange nye muligheder for 
kommunikation, som desuden kan hjælpe til at fleksibilisere samar-
bejdet i forbindelse med fx projekter. På den anden side er ople-
velsen, at computere ”mest lægger op til individuelt arbejde”. 
Deltagerne lader generelt til at være nervøse for, at den compu-
termedierede kommunikation skal erstatte det ægte sociale samvær, 
der opfattes som en meget central motivationsfaktor i forbindelse 
med det at gå i skole. 
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7. KONKLUSION 
 
 
7.1 Inddragelse af it i undervisningen 

Undersøgelsen viser, at der på alle niveauer er meget stor varia-
tion i, hvor integreret it er i undervisningen. Dels er der for-
skel mellem de enkelte uddannelser, dels mellem de enkelte skoler 
og dels mellem de enkelte klasser på de enkelte skoler. Undersø-
gelsen viser, at dette især skyldes meget stor forskel på de en-
kelte læreres viden om og engagement i brugen af it. Integrationen 
af it i undervisningen opleves således først og fremmest at afhæn-
ge af den enkelte lærer. 
 
Når læreren inddrager it i undervisningen på en god måde, opleves 
det generelt at skabe en – tiltrængt – variation, et ”friskt pust” 
til undervisningen. Blandt næsten alle deltagere er oplevelsen 
dog, at flertallet af lærerne mangler indsigt i og vilje til at 
inddrage it i undervisningen, mens et mindretal kaldes for ”de læ-
rere, der går ind for it”. Hhx og htx lader dog til at være lidt 
længere med integrationen end hf og htx på et generelt plan, hvil-
ket muligvis dels er en følge af, at eleverne her modtager decide-
ret it-undervisning. Dog med store variationer som følge af, at 
inddragelsen af it lader til at være så lærerafhængigt. 
 
Dernæst opfattes også mangel på udstyr som en del af forklaringen 
på de store variationer, idet der dog ikke nødvendigvis er en di-
rekte sammenhæng mellem it-integrationen og skolens udstyr. Under-
søgelsen peger på, at især tilgængeligheden af udstyr er et pro-
blem på mange skoler – ikke mindst hvad angår projektorer og bær-
bare computere. Når en lærer fx først skal hente og opstille com-
puter og projektor, og det dernæst ikke virker, eller læreren ikke 
kan få det til at virke, opleves it at blive til en ’omvej’ snare-
re end at bidrage med noget. 
 
 
7.2 Elevernes brug af it 

I relation til elevernes brug af it i forbindelse med selvstændige 
opgaver, projektarbejde og hjemmearbejde anvendes it i vidt omfang 
på tværs af uddannelserne og opfattes basalt set som uundværligt. 
På stx og hf anvendes der dog primært tekstbehandling (Word) og 
Internettet samt til en vis grad regneark (Excel), idet der efter-
spørges undervisning i flere programmer som fx PowerPoint. Som 
følge af it-undervisningen har både hhx- og htx-eleverne fået un-
dervisning i alle Office-programmerne. Her anvendes desuden nogle 
fagspecifikke programmer, som kun få deltagere oplever at få til-
strækkelig undervisning i.  
 

 47



 

7.3 Virtuelle kommunikationsplatforme 

Virtuelle kommunikationsplatforme som fx Fronter lader enten til 
at være installeret eller være i gang med at blive installeret på 
alle de skoler, som er repræsenteret i undersøgelsen. Disse anven-
des dog kun i begrænset omfang for flertallets vedkommende. Ifølge 
deltagerne er forklaringen på dette (igen) især, at mange lærere 
ikke vil/kan finde ud af at bruge dem (ordentligt). 
 
I det omfang kommunikationsplatformene anvendes, er det primært 
til at give beskeder til eleverne – enten fra skolen eller fra læ-
rerne. Hvor de anvendes mest aktivt, stilles der tillige opgaver 
og lægges internetlinks ud, men kun få lærere/skoler bruger plat-
formene så aktivt. Tillige er der kun få, som afleverer opgaver 
elektronisk, hvilket især skyldes, at lærerne gerne vil have opga-
verne i papirform, idet de ellers selv skal printe dem ud. Endnu 
færre modtager rettelser skriftligt.  
 
Også til kommunikation (herunder chat mellem lærere og elever) er 
oplevelsen, at kommunikationsplatformene kun anvendes i meget be-
grænset omfang. Til kommunikation mellem eleverne i forbindelse 
med skolen anvender flertallet MSN Messenger, som er et Windows-
integreret chat-program. Dette er dog ikke noget, de er blevet op-
fordret til af skolen, men derimod noget, de selv har fundet ud 
af. 
 
Ingen af deltagerne har deltaget i virtuel undervisning, og der 
hersker en vis skepsis overfor det, da det ’ægte’ sociale i for-
bindelse med skolen opfattes som en vigtig motivationsfaktor i 
forhold til det at gå i skole. 
 
 
7.4 Udbytte af anvendelsen af it i skolesammenhæng 

Som hjælpemiddel opfattes it som helt uundværligt i relation til 
skolearbejdet. Dog er mange deltagere også bekymrede over, om man 
risikerer at gøre sig for afhængig af it – fx at man ikke lærer at 
regne eller stave, fordi man har et hjælpemiddel, der kan gøre det 
for en. På tværs af uddannelserne nævnes især brug af Internettet 
og tillæring af nye programmer som noget af det, man får mest ud 
af som elev.  
 
Med hensyn til faglige kompetencer opleves inddragelsen af it 
først og fremmest at effektivisere indlæringen, hvilket betyder at 
man kan komme mere i dybden og anvende computeren til at slippe 
nemmere igennem det ’trivielle’. Blandt htx-eleverne nævnes fx, at 
man kan bruge computeren til at lave de simple udregninger, mens 
andre elever nævner grammatik- og stavekontrol samt grammatikpro-
grammer i fremmedsprog som en effektiv måde at lære at stave og 
lave grammatik. Tekstbehandling nævnes helt basalt som en nemmere, 
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hurtigere og dermed mere effektiv måde at skrive opgaver i, 
modsat fx at skrive i hånden. På tværs af gruppen lægges der ende-
lig meget vægt på den direkte adgang til opdateret information via 
Internettet. 
 
Hvad generelle it-kompetencer angår, oplever eleverne, at de sjæl-
dent decideret lærer at anvende it i skolen, men mere anvender it. 
Derfor opleves hovedudbyttet at være en større fortrolighed med it 
gennem træning, hvilket dog også opfattes som værdifuldt, bl.a. 
fordi deltagerne forventer at have brug for det i fremtiden. Sam-
tidig efterspørger deltagerne dog mere/bedre undervisning i at 
bruge forskellige programmer. 
 
Med hensyn til almene kompetencer oplever flertallet af eleverne, 
at it gør det lettere at strukturere fx sine opgaver. Omvendt er 
nogle bekymrede over, om det så ikke netop betyder, at man ikke 
lærer at strukturere et stof. Endvidere oplever især hhx- og htx-
eleverne, at it giver bedre muligheder for formidling – bl.a. i 
form af PowerPoint-præsentationer. Endelig opleves it at give mu-
lighed for at skabe ’produkter’, der ser mere professionelle ud – 
fx PowerPoint-præsentationer, jobansøgninger og for nogle af htx-
eleverne tekniske tegninger, hvilket dels giver oplevelsen af at 
være rustet til fremtiden, og dels at man kommer tættere på den 
virkelighed, man studerer. 
 
Med hensyn til personlige kompetencer opleves især Internettet at 
øge selvstændigheden og ansvarligheden, dels fordi man tvinges til 
at være kritisk overfor de mange informationer, der findes, og 
dels fordi man selv får mulighed for at opsøge informationer. Op-
levelsen er dog, at der for ofte stilles for løse opgaver – bl.a. 
som følge af lærerens manglende indsigt/forberedelse, hvormed ind-
dragelsen af it bliver til ”ren lal”. Især htx- og hhx-eleverne 
oplever også, at it giver mulighed for kreativitet i forbindelse 
med fx formidlingsopgaver og i designrelaterede fag, hvilket vir-
ker motiverende. Endelig opleves it at kunne give selvtillid, når 
man fx laver noget, man ikke troede sig i stand til. 
 
Med hensyn til sociale kompetencer er deltagerne mere ambivalente. 
På den ene side giver it mange muligheder for kommunikation, lige-
som det gør samarbejdet omkring fx et projekt mere fleksibelt. På 
den anden side oplever mange også, at it individualiserer og måske 
i sidste ende risikerer at overflødiggøre, at man mødes ’rigtigt’. 
 
 
7.5 Afsluttende kommentarer: Bedre it frem for mere it 

Samlet set opleves inddragelsen af it i undervisningen at være mo-
tiverende – når det inddrages på den rigtige måde, hvilket stort 
set alle elever i undersøgelsen har oplevet eksempler på. Mange af 
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deltagerne oplever dog, at it ofte inddrages alene for sin egen 
skyld, og ikke fordi der er en egentlig fx pædagogisk pointe med 
det – typisk af de lærere, som opleves at have en begrænset ind-
sigt og et begrænset engagement i it. Derfor mener deltagerne, at 
hvis it skal integreres mere i undervisningen, er det på betingel-
se af, at det også inddrages i undervisningen på en bedre måde. 
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Job.nr. 204-026 
 

 

Spørgeguide 
Integration af IT/EVA 

_____________________________________ 
 
 

Guiden er opstillet sådan, at hvert punkt starter med et generelt/åbent spørgsmål, som først stilles 
og lægger op til en åben diskussion af et bestemt tema, mens underspørgsmålene skal forstås 
som uddybninger/probninger der sikrer, at bestemte undertemaer dækkes i interviewet. 
 
En potentiel svaghed ved guiden er, at det kan blive svært for deltagerne at holde en skarp 
adskillelse mellem beskrivelse og evaluering af anvendelsen af IT. Men med henblik på at sikre 
overblikket og strukturen i forløbet mener vi, at det er den optimale måde at gøre det på. Ikke 
desto mindre må vi være beredte på, at strukturen muligvis ikke kan opretholdes fuldkommen, 
hvilket skaber et øget krav til analytisk overblik i interviewforløbet. 
 
 
 
1. Intro (15 min.) 
 
• Moderator introducerer sig selv og aftenens emne – det præciseres, at dette ikke er en test 

eller noget, hvor eleverne skal bedømmes, men hvor vi vil høre om deres erfaringer og 
vurderinger af en række forskellige emner vedrørende brugen af IT på deres respektive 
skoler 

 
• Moderator forklarer, at vi først skal snakke om brugen af IT i undervisningen og først 

derefter evaluere, dvs. snakke om jeres oplevelse af, hvordan det fungerer 
 
• Deltagerne præsenterer sig selv med fornavn, skolebaggrund, klassetrin og de tre 

interesser, der optager dem mest for tiden 
 
 
 
2. Anvendelse af IT (40 min.) 
 
Til at begynde med forsøger vi at afdække, hvordan situationen for anvendelse af IT er på de 
skoler, hvor eleverne kommer fra 
 
Som sagt vil jeg gerne først høre, hvordan IT i det hele taget indgår i undervisningen på jeres 
skoler, så det er det første I skal fortælle mig om… 
 
• Deltagerne bedes hver især notere alle de sammenhænge, som de kan komme i tanker 

om, hvor de bruger IT i forbindelse med skolen 



Job.nr. 204-029 

• Herefter bedes deltagerne fortælle om, hvornår og hvordan der anvendes IT 

o Hvornår anvender I IT? Hvordan anvendes IT i disse sammenhænge? 

 Daglig undervisning, projektforløb, tværfaglige forløb 

 I klasselokalet, selvstændige opgaver, gruppearbejde 

o Hvad er det for typer af arbejde/opgaver, hvor der anvendes IT? 

 Præsentationer, informationssøgning, skriftlige opgaver, kommunikation 
med lærer/andre elever, etc. 

o Er der nogen fag, hvor IT anvendes mere end andre? Hvordan kan det være? 

o Har nogen deltaget i forsøg med IT? Forklar 

o Opsummering på anvendelse af IT 
 
• Bruger I IT derhjemme i forbindelse med skolearbejde? 

o Hvordan? 

o Får I hjemmeopgaver, hvor anvendelse af IT er en integreret del af opgaven? 
 
• Er der nogen, der henter lektier eller afleverer opgaver via Internettet? Hvordan foregår 

det? Hvilken platform anvendes? 
o Bliver de også rettet elektronisk – hvordan foregår det? 

 
• Foregår der virtuel undervisning? (fx hjemmefra) 
 
• Bruger skolen IT til at kommunikere med jer/jeres forældre? Hvordan? Om hvad? 
 
 
 
3. Evaluering af anvendelse af IT (40 min.) 
 
…dernæst evaluerer vi 
 
• Hvordan synes I anvendelsen af IT i undervisningen fungerer på jeres skoler? 

o Er der nogen fag/arbejdsformer, hvor anvendelsen af IT fungerer bedre end i 
andre? 

o I hvilke fag/situationer fungerer anvendelsen af IT godt? (deltagerne bedes give 
eksempler, og der spørges uddybende til, hvorfor de tror det fungerede særlig 
godt) 

o I hvilke fag/situationer fungerer det mindre godt? (deltagerne bedes give 
eksempler, og der spørges uddybende til, hvorfor de tror det fungerede mindre 
godt) 

o Hvordan fungerer brug af IT i forbindelse med hjemmearbejde? Herunder 
aflevering/rettelse? 

o Hvordan fungerer inddragelse af IT i forbindelse med forsøg? 
• Hvordan er lærernes indsigt i IT? Hvad kan man/kan man ikke bruge dem til? 
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Synes I generelt IT tilfører undervisningen noget? Hvad? 

o Oplever I, at der er sammenhænge, hvor IT ikke tilfører noget? Hvad kendetegner 
disse situationer? 

 
• Hvad oplever I som de største problemer i forbindelse med anvendelse af IT på skolen? 

 
• Hvordan er skolens udstyr? 

o Er det up-to-date? 

o Hvad kan det bruges til/ikke bruges til? (fx gå på Internet, løse opgaver, lave 
præsentationer) 

o Er der nok? 

o Hvordan er adgangen til IT faciliteter (under/udenfor undervisning, udenfor 
skoletid)? 

 
• Er der nogen situationer, hvor I synes man kunne inddrage IT mere/bedre? 
 
• Oplever I, at eleverne har medbestemmelse med henblik på brug af IT i undervisningen? 

Hvordan? 

o Skoleniveau (fx elevråd)/klasseniveau 
 
 
 
4. Gruppearbejde (40 min.) og fremlæggelse (40 min.): kompetencer 
 
Deltagerne opdeles i undergrupper (evt. ud fra hvilken skole, de kommer fra), som hver især 
får en række spørgsmål, som de skal diskutere. De bedes desuden notere deres diskussioner 
og besvarelser undervejs, som de senere skal fremlægge for resten af deltagerne. Deltagerne 
bedes arbejde koncentreret med opgaven, som de får 30 minutter til. 
 
Vi har erfaring for, at unge gruppedeltagere kan have lidt sværere ved at fungere i små 
undergrupper med mindre de får nogle meget veldefinerede opgaver. Derfor gør vi en del ud af at 
forklare opgaven, ligesom deltagerne får en liste med konkrete spørgsmål med i gruppen, som de 
skal diskutere. 
 
• Deltagerne skal diskutere følgende spørgsmål – ét ad gangen: 

o Hvad oplever I, at anvendelse af IT i skolesammenhæng giver jer som elever? Hvad 
får I ud af at anvende IT i undervisningen? 

 Fagligt? Uddyb 

 Generelle IT-kompetencer? Uddyb 

 Alment? Uddyb 

 Personligt? Uddyb 

 Socialt? Uddyb 
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o Oplever I, at brugen af IT giver jer nogle kompetencer/kvalifikationer, som I kan 
bygge videre på og bruge til noget? Hvilke? 

o Hvilke former for anvendelse af IT i undervisningen oplever I, giver jer mest? Forklar 
hvorfor netop disse former giver mest udbytte 

o Føler I, at brugen af IT på jeres skole ’ruster jer til fremtiden’? Forklar hvordan 

o Er der nogle IT-relaterede kompetencer, som I oplever at I ikke får – som I mangler? 
Forklar i givet fald hvilke og hvorfor I synes det er vigtigt 

 
• Deltagerne præsenterer deres svar i plenum, og de enkelte gruppers besvarelser 

diskuteres med de øvrige deltagere 
 
• Som afslutning diskuteres IT og motivation, dvs. hvorvidt IT gør skolearbejdet sjovere eller 

mere spændende 

o Skulle der være mere eller mindre IT i undervisningen? 

 Hvis mere IT i undervisningen – hvordan? 

 Hvis mindre – hvorfor? 
 
 
 
5. Afrunding 
 
• Opsummering på aftenens diskussion 
 
• Har I et råd til, hvordan skolerne kan integrere IT endnu bedre i undervisningen? 
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