


Bilag 1 til Masterspeciale: Junior PC-kørekortets Slut- og Trinmål. En oversigt       

It- og mediestøttede 
læreprocesser 
Slutmål 
Digitale undervisningsmaterialer 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge digitale undervisningsmaterialer 
• bruge it- og mediebaserede værktøjer i 
procesorienterede arbejdsformer 
• forholde sig til it- og mediebaserede 
arbejdsformer. 
Logbog og portfolio 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge en digital logbog 
• bruge en digital portfolio 
• forholde sig til en digital logbog og 
portfolio. 
Eksperimenter og simulering 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge it- og medieværktøjer til at 
eksperimentere og simulere med 
som en del af et læreforløb 
• programmere enkle forløb i it- og 
medieværktøjer 
• forholde sig til eksperimenter som en del 
af læreforløb. 
Elektroniske platforme 
Undervisningen skal lede frem mod, 
at eleverne har udviklet 
kompetencer, der sætter dem i 
stand til at 
• bruge en elektronisk 
platform til læring og 
kommunikation 
• forholde sig til læreforløb 
på en elektronisk platform 
• forholde sig til regler og 
adfærdsnormer på 
elektroniske platforme. 
 

Trinmål 1: 
 

• bruge it- og medieværktøjer i 
procesorienterede 
arbejdsforløb med hjælp fra 
læreren  

• bruge en logbog på en 
computer  

• kende til at gemme it- og 
medie-produkter i en digital 
portfolio  

• kende til at offentliggøre 
produkter fra portfolio på 
internettet  

• bruge digitale 
undervisningsmaterialer med 
hjælp fra andre  

• kende til, at forløb og 
processer kan simuleres ved 
hjælp af en computer  

• bruge enkle 
computerprogrammer til spil 
og simuleringer  

• kommunikere og samarbejde i 
elektroniske konferencer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 2 
 

• arbejde procesorienteret  

• bruge it- og medieværktøjer i 
procesorienterede 
arbejdsformer  

• bruge en digital portfolio  

• vurdere egne produkter i en 
portfolio  

• tage stilling til, hvem der skal 
have adgang til logbog og 
portfolio  

• bruge it- og mediebaserede 
læremidler  

• vælge digitale 
undervisningsmaterialer som 
støtte i læreforløb  

• arbejde med eksperimenter 
som en del af læreforløb  

• arbejde med styring ved hjælp 
af enkel programmering  

• alene og sammen med andre 
at analysere og vurdere 
indhold og kommunikation på 
elektroniske platforme  

• kende regler og 
adfærdsnormer på elektroniske 
platforme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 3 
 

• analysere, vurdere og tage 
stilling til procesorienterede 
arbejdsforløb  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til brug af logbog og 
portfolio i egne forløb  

• analysere og tage stilling til 
egen brug af digitale 
undervisningsmaterialer  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til simuleringer og 
eksperimenter i læreforløb  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til læreforløb på en 
samarbejdsplatform  

• alene og sammen med andre 
at tilrettelægge samarbejde på 
en elektronisk platform  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til regler og 
adfærdsnormer på en 
elektronisk platform.  
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Bilag 1 til Masterspeciale: Junior PC-kørekortets Slut- og Trinmål. En oversigt       

Informationsindsamling 
 
Slutmål 
Internettet - søgning 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge internettet 
• bruge hypertekster 
• bruge forskellige søgetjenester 
• gøre rede for principperne bag 
søgetjenester 
• opstille og bruge en søgestrategi. 
Internettet - vurdering og udvælgelse af 
information 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• forholde sig til søgeresultater 
• udvælge information i søgeresultater 
• analysere søgeresultater 
• forholde sig til regler for copyright. 
Databaser 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge digitale databaser. 
Digital dataopsamling 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, der 
sætter dem i stand til at 
• bruge digitale 
dataopsamlingsværktøjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 1 
 
 

• bruge internettet 

• bruge en søgetjeneste 

• vide, at der kan være 
forskellige formål med en 
hjemmeside 

• vide, at der kan forekomme 
uønsket information ved en 
søgning 

• vide, at der er regler for, hvad 
man må kopiere fra internettet 

• bruge digitale databaser, 
herunder databaser på 
internettet 

• vide, at der findes digitale 
dataopsamlingsværktøjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinmål 2 
 

• kende enkle principper for 
internettets struktur.  

• bruge en søgetjeneste og 
opstille en søgestrategi  

• sammenligne og vurdere 
søgeresultater  

• udvælge information i 
søgeresultater  

• begrunde sit valg og fravalg af 
informationer  

• gøre rede for princippet i en 
hypertekst  

• gemme tekst, billede, lyd og 
video fra internettet med 
henblik på bearbejdning og 
produktion.  

• analysere og vurdere indhold 
på et websted  

• forholde sig til regler om 
ophavsret  

• bruge digitale databaser 
specielt tilrettelagt for 
undervisning  

• bruge digitalt 
dataopsamlingsudstyr 

 

 

 

 

 

 

 

Trinmål 3 
 

 

• begrunde valg af søgestrategi  

• kende enkle principper for 
søgetjenester.  

• bruge strategier til validering 
af informationer  

• analysere og vurdere indholdet 
på et websted  

• analysere og vurdere et 
materiales status mht. 
ophavsret  

• analysere, vurdere og 
bearbejde data, der er 
opsamlet med digitale 
dataopsamlingsværktøjer.  
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Produktion og analyse 
 
Slutmål 
Skabe og producere 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• producere og arbejde med tekster på 
computeren 
• arbejde med tal på computeren 
• optage og arbejde med lyd på 
computeren 
• optage og arbejde med billeder på 
computeren 
• optage og arbejde med video på 
computeren 
• producere tekst-, lyd-, billeder, video- og 
multimedieprodukter ud 
fra kommunikative, æstetiske og etiske 
overvejelser. 
Analyse og vurdering 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• forholde sig til tekst-, lyd-, billede-, 
video- og multimedieprodukter 
ud fra kommunikative, æstetiske og etiske 
overvejelser 
• forholde sig til form, indhold og medie i 
en konkret kommunikationssituation 
• forholde sig til it- og medieproducenters 
formål og hensigt med deres 
produkter og kommunikation ud fra 
demokratiske, æstetiske og 
etiske forhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 1 
 

• arbejde med tekst, tegninger, 
billeder, lyd og tal på 
computeren 

• formatere tekst og tal  

• bruge et digitalt kamera 

• bruge en digital lydoptager 

• bruge it- og medieværktøjer til 
at skabe og eksperimentere 
med udtryk 

• vide man kan ændre på et 
produkts udtryk ved hjælp af 
et programs funktioner 

• vurdere og tage stilling til et 
produkt ud fra et umiddelbart 
indtryk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 2 
 
 

• bruge formaterings- og 
redigeringsværktøjer  

• bruge et digitalt videokamera  

• vælge it- og medieværktøjer i 
en produktionsproces  

• bearbejde et produkt med 
henblik på kommunikation eller 
udtryk ud fra kendskab til 
enkle virkemidler  

• analysere et it- og 
medieprodukt ud fra 
kommunikative, æstetiske og 
etiske overvejelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 3 
 
 

• planlægge og tilrettelægge en 
produktion af et it- og 
medieprodukt  

• forholde sig til it- og 
medieprodukter ud fra 
kommunikative, æstetiske og 
etiske overvejelser  

• forholde sig til it- og 
medieprodukters troværdighed 
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Bilag 1 til Masterspeciale: Junior PC-kørekortets Slut- og Trinmål. En oversigt       

Kommunikation 
 
Slutmål 
Offentliggørelse - publicering 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge it- og medieværktøjer til at 
offentliggøre digitale produkter 
• forholde sig til elektronisk 
offentliggørelse af digitale produkter. 
Kommunikation 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge elektroniske platforme på 
internettet 
• bruge regler og normer for acceptabelt 
sprogbrug og adfærd på 
nettet 
• vurdere konsekvenser af elektronisk 
offentliggørelse til alle eller 
specifikke målgrupper 
• forholde sig til information og 
kommunikation i netbaserede 
fællesskaber. 
Kommunikation og samfund 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• forholde sig til it- og mediebaserede 
kommunikationsværktøjers 
betydning for den enkelte og samfundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 1 
 

• vide, at alle kan lave en 
hjemmeside og få den udgivet 

• modtage og sende en e-mail 

• vide, at der er flere former for 
kommunikation på internettet 

• bruge grundlæggende regler 
for kommunikation på nettet 

• vide, at man ikke skal afgive 
personlige oplysninger på 
nettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 2 
 

• sende en vedhæftet fil  

• udgive enkle websider  

• bruge et konference-system  

• bruge et chatprogram  

• bruge regler for elektronisk 
offentliggørelse  

• bruge netetiske retningslinier  

• vide, at adgang til websteder 
kan kontrolleres  

• vide, at brugernes adfærd på 
websteder kan registreres  

• være kritisk over for at afgive 
personlige oplysninger på 
internettet  

• være opmærksom på, at 
personer ikke altid er dem de 
giver sig ud for på internettet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinmål 3 
 

• bruge it- og medieværktøjer til 
at udgive på internettet  

• bruge regler for elektronisk 
offentliggørelse  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til elektronisk 
offentliggørelse ud fra 
kvalitative, æstetiske og etiske 
overvejelser  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til brugen af digitale 
kommunikationsværktøjer  

• analysere og vurdere 
netbaserede tjenester.  
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Computere og netværk 
 
Slutmål 
Computeren som arbejdsplads 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge en computer som et personligt 
arbejdsredskab 
• bruge et lokalt netværk. 
Sikkerhed 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• forholde sig til sikkerhedsforhold ved 
brug af computere og netværk 
• bruge værktøjer i forbindelse med 
sikkerhedsforhold 
• forholde sig til regler og etik ved 
computerarbejde. 
Fysisk arbejdsmiljø 
Undervisningen skal lede frem mod, at 
eleverne har udviklet kompetencer, 
der sætter dem i stand til at 
• bruge en rigtig arbejdsstilling ved 
computerarbejde 
• vide, hvordan man forebygger 
ergonomiske arbejdsskader som følge 
af computerarbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trinmål 1 
 

• kende de forskellige dele af et 
skærmbillede  

• kende navnene på 
computerarbejdsladsens 
forskellige enheder  

• begynde og afslutte arbejde på 
en computer  

• logge på et lokalt netværk 

• gemme og hente filer på en 
computer og på et lokalt 
netværk 

• tage enkle forholdsregler vedr. 
virus i forbindelse med 
fremmede filer 

• indtage en god arbejdsstilling 
ved computeren 

• bruge begge hænder på 
tastaturet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trinmål 2 
 

• kende de grundlæggende 
udtryk og begreber i 
forbindelse med 
computerarbejde  

• navigere på computerens 
harddisk og på et lokalnetværk  

• kende de mest almindelige 
filtyper  

• vurdere sikkerhedsrisiko ved at 
bruge filer fra andre  

• kende til problemstillinger mht. 
licenser  

• kende betydningen af at bruge 
en korrekt arbejdsstilling ved 
computerarbejde. 
Vejledning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trinmål 3 
 

• lære sig nye funktioner i et 
program  

• kende forskellige 
lagringsmetoder  

• kende regler for digital 
overførsel og opbevaring af 
personlige oplysninger  

• analysere, vurdere og tage 
stilling til det fysiske 
arbejdsmiljø.  
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Interviewguide elever  

   

Superbrugere Ikke-superbrugere 

1. Hvad synes du om at bruge computer? 

2. I fritiden?  I skolen?  

3. Hvad bruger du den til? Hvad er du god til?   Hvad er det sjoveste? 

4. Hvor meget bruger du computer? (timer/uge) 

5. Har du en computer derhjemme? Har du netadgang? 

6. Hvordan kan du bedst lide at bruge computer?  

7. For dig selv eller sammen med andre? 

8. Hvad er fedest med en computer i skolen?    Udenfor? 

9. Når I skal finde ud af noget nyt, bruge et nyt program eller en del af et program – hvordan gør I så?  

10. Hvis I skal spørge om hjælp til noget med computer – hvem spørger I så først? I skolen? I 
fritiden/derhjemme?  

11. Hvis I ikke får særlig god hjælp, hvem er så den næste I spørger?  

12. Prøver I at finde hjælp på skærmen? 

13. (Hvis det ikke allerede er fremgået: Spørger du superbrugere.. og ved du hvem de er?) 

14. Se på disse fotos og forklar hvad der sker på billederne. 

15. Fortæl om det der med superbrugere! 

16. Ved du hvorfor du er blevet superbruger? 

17. Hvilke opgaver løser du? 

18. Fortæl om en gang, hvor I syntes det var 
svært eller irriterende at hjælpe nogen 

19. Hvad synes du om at være superbruger? 
Hvad er det gode ved det? Hvad er ikke så 
fedt? 

15. Fortæl om det der med superbrugere! 

16. Ved du hvem der er superbrugere i jeres klasse?  

17. Bruger du dem? 

18. Fortæl om en gang, hvor du syntes hjælpen blev 
givet på en forkert eller irriterende måde 

19. Hvad synes du om at have superbrugere? Hvad 
er det gode ved det? Hvad er ikke så fedt? 

20. Hvordan bliver man superbruger? 

 20. A. Kunne du tænke dig at blive superbruger? 

21. Hvis I skulle give et godt råd til lærerne og/eller dem i PSC om den måde de bruger og udvælger 
superbrugere, hvad skulle det så være? 

22. Er der noget I kunne tænke jer skulle være anderledes?  

23. Hvordan synes I om computere på AFS? Er der computere nok?  

24. Er der udstyr eller programmer I savner?  

25. Er der situationer i skolen, hvor I synes det ville være rart at bruge computere, men hvor det ikke 
sker? 

26. Kan du fortælle om en situation i skolen, hvor du synes du lærte rigtig meget? 

27. Hvornår synes du at du lærer mest? 
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Interviewguide lærere 

Interviewguide 
Interviewguide til brug ved samtaler med IT-vejleder og lærere på Amager Fælled 
Skole(AFS):  

Interviewets genstandsfelt er: vidensdeling på IT-området blandt elever og lærere med fokus på IT-
superbrugere. 

Vi mener ikke at vi kan generalisere fra enkelt-interviews, så vi vil spørge til informanternes egne 
oplevelser og refleksioner. Hvis de udtaler sig i generelle termer, vil vi bestræbe os på at få 
eksemplificeret udsagnene. 

IT-vejlederen vil nok have et bredere oplevelsesspektrum (og dermed mere generalisérbart i forhold 
til AFS) henover flere klassetrin og flere læreres erfaringer, ønsker og behov. Det spørger vi derfor 
også til. 

Da vi ønsker at undersøge mulige fordele ved brugen af superbrugere i de vekslende 
praksisfællesskaber i skolesituationen må spørgsmålene koncentrere sig om den pædagogiske side 
af sagen og fx ikke den tekniske. Vi anser de fysiske rammer for så væsentlige i læringssituationen, 
at vi spørger til erfaringer af den art også. 

Inden interviewet udsender vi en kort redegørelse for vores speciale (se bilag X), som omtaler hvad 
vi regner med at spørge om og hvilke intentioner vi har med den efterfølgende brug af interviewet.  
Da vi gerne vil have spontane besvarelser, kender informanterne ikke spørgsmålene på forhånd. 
Dette gøres for at undgå, at informanterne begynder at gætte på, hvad vi gerne vil høre. 

Præsentation: 

Navn, titel/rolle, arbejdsplads og funktion.  

   Egen IT-undervisning overordnet 

 

1. Hvordan er dit eget forhold til IT? 
Bruger du IT privat og til hvad? (indkøb, bank, informationssøgning/spil/leg/andet) 
Hvor meget fylder IT i din hverdag (arbejde/privat)? 

2. Fortæl mig om noget undervisning du har afviklet (været med til at afvikle) med IT. I (fx) 
hvilke fag på hvilke klassetrin? (erfaring) 

3. Hvis du afholder 100 skematimer, hvor mange af dem bruger børnene så IT i? (Forskelle i 
alderstrin?) Hvor ofte går I hen i PSC? (hver x. gang?) 

4. Kan du kort fortælle lidt om et (særligt) vellykket forløb med IT? (Vi skal have varmet op, 
skabt tillid og høre hvad der virker. Hør godt efter! Udsagnene skal sikkert bruges i dine 
videre spørgsmål som eksempler/reference) 

Superbrugere (og videndeling) 

5. Vi læser at en del af børnene har mange IT- og mediekompetencer. Er det noget du har 
bemærket/oplevet? Er det noget du synes du kan bruge i undervisningen? Hvis ja, 
hvordan?  

6. Har du konkrete eksempler på at du ligefrem har lært noget nyt af en elev eller sammen 
med en elev? (superbruger eller ej?) 

7. Har du superbrugere i nogle af dine klasser?  
Bruger du dem? 
Hvordan er de blevet superbrugere? 
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Interviewguide lærere 

8. Hvordan er superbrugeridéen opstået? 

9. Hvordan bliver man superbruger? (Vælges man fx ud fra andre kriterier end at man er 
skrap til IT?) 

10. Hvilke heldige og/eller uheldige aspekter ser du for de udpegede elever? Og de andre 
elever i klassen? 

11. Hvis du helt selv kunne bestemme hvad der skal til for at blive superbruger, hvad skulle 
kriterierne så være? Hvorfor?  

12. Hvad synes du overordnet om superbrugerordningen? Hvorfor? 

13. Har du personligt glæde af at der er superbrugere i klassen ved forløb med IT?  Hvordan? 

14. Nu har vi talt om superbrugere Har du eksempler på at andre elever, der ikke er 
superbrugere, har fungeret som en sådan? (Fortæl!)  

Opsamlende - Læring 

15. Hvornår og hvordan har en IT-videndeling mellem børnene (og dig) fungeret allerbedst? 

16. Hvad er det eleverne tænder på når IT inddrages i undervisningen?  
Gælder det alle? 

17. Har du drømme/visioner i relation til den fremtidige læring med IT i skolen?  

18. Ændrer brugen af IT din undervisning? Hvordan? Ændrer det også din lærerrolle? 
Er lærerrollen anderledes når du bruger it? Har det påvirket fagene (hvilke?) 

 

(Følgende spørgsmål er supplerende spørgsmål til IT-konsulenten som har været med i hele 
processen) 

• Hvilke pædagogiske intentioner har der været bag indførelsen af superbrugere på AFS?  

• Hvordan er superbrugertanken blevet modtaget af lærere, elever og forældre?  

• Hvordan er det gået, hvilke succes’er og problemer har der været? (vægt på det 
pædagogiske) Samler skolen op på forløbet (evaluerer)? 

• Hvordan ser den nærmeste fremtid ud på AFS i relation til læring med IT?  (I folkeskolen 
bredere betragtet?)  

• Vi kan se at I er registreret som Junior PC Kørekort skole. Kan du se en sammenhæng 
mellem superbrugerbegrebet og dette koncept? 

• Når I bruger IT, ændrer det så ved børnenes adfærd? Hvordan?  
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Observationer  

Observationer ved besøg på Pædagogisk Service Center  
på Amager Fælled Skole den 14. april 2005 
 
I en gammel, men velholdt Amager Fælled skolebygning møder de tre antropologisk 
observerende MIL-studerende en dreng på en højloftet trappeopgang og spørger ham 
om vej til Pædagogisk Service Center (PSC). Han ved ikke hvor det er, skønt det viser 
sig at ligge lige ovenover.  
 

Vi finder selv vej og bliver øjeblikkelig betaget af den stemning af 
aktivitet i koncentreret ro, som hersker i hele det lange lokale. 
 
H.C. Andersen er emne for skolens temauge. En PSC-tilknyttet lærer informerer os 
straks om, at de ca. 30 5.-, 6.- og 7.-klasseelever har haft en blanket med hjemme 
og at de selv vil fortælle os, hvis de ikke vil filmes/fotograferes. Han fortæller 
endvidere at han ikke selv ønsker at blive optaget på nogen vis, da han frygter at 
det kan blive en ”karriereknuser”. Vi fornemmer klart at vores ankomst er ventet. 

 
Vi bliver installeret ved et stort bord i afsnit C, hvor tre 
drenge snart kommer og arbejder med at søge efter 
illustrationer til Svinedrengen og Tommelise. De vil 
gerne have hjælp og diskuterer lidt hvem der skal 
spørge ’dem’, som de udpeger med en bagudvendt 
tommeltot. Da ’dem’ er os, hjælper vi lidt med et 
forslag om at bruge ordbog, som dog ikke benyttes, 
men de finder snart titlerne på engelsk. Læreren har 
fortalt at de skal søge med ordet ’engelsk’ for at få 
flere billeder at vælge mellem. (Video og fotos af 
læringshierarkiet, Morten med mus og tastatur, 
Christian med forslag og Rami, som kigger og 
lytter). 
 
I afsnit B er en hel sektion af rummet helliget 
Robolab. Kun drenge arbejder her. Nogle børn beder 
læreren om en ny opgave, da den, de har, er for 
svær, men han svarer at idéen er at man prøver sig 
frem. Først laver man noget som ikke virker og så 
har man lært af det og prøver noget nyt. 
Tre drenge sidder sammen og en kommer og spørger 
om det er her man programmerer bilerne. Rødhårede 
Carsten, som viser sig at være RoboLab-superbruger 
svarer ja og siger, at han gerne hjælper.   

 
Bibliotekaren fortæller at de har gode resultater 
med superbrugere som modvægt mod læreres 
stressede hverdage med megen brandslukning. 
Hun uddyber med at superbrugere ofte vælges 
med to indgangsvinkler. Dels at hjælpe kammera-
ter og aflaste de voksne, dels at få mere status, 
idet de ofte kan tilhøre de – i anden sammenhæng 
– fagligt svage og mere stille elever, som ”fører 
lidt en enetilværelse”. En lærer supplerer med at 
fortælle at Carsten fx altid kan deltage i PSC, når 
hans klasse har vikar. 
 
Bibliotekaren er fortrængt fra sit skrivebord af fire 

Pædagogisk Service Center
Amager Fælled Skole

Pædagogisk Service Center
Amager Fælled Skole

Robo

Robo

A

B

C

D E
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Observationer   

piger. Hun prøver halvhjertet at genne dem lidt væk, da hun har ubetalte regninger liggende på sit 
bord…og tænk nu hvis. Pigerne flytter sig lidt, men er snart tilbage. Da klokken bliver 10, er der pause, 
men mange af børnene ænser det ikke, eller bemærker – for sent – ”Narj, vi glemte helt pausen!” 
 

To drenge, Nikolaj og Usama, indtaler her teksten fra en 
PowerPoint præsentation om H. C. Andersens liv. På et 
tidspunkt begynder Usama at skrive ordlyden af på papir 
for at læse den op. PowerPoint forsvinder nemlig når 
han starter lydoptageprogrammet. Observatøren får snart 
tilbuddet om at skrive det, da han er letsindig nok til at 
svare at han skriver hurtigt. Det ender dog med at 
drengene får vist hvordan man har to åbne programmer 
ved siden af hinanden og så indtaler de engageret på 
skift. 

 
En pige råber højt ud i rummet: ”Hvordan gemmer jeg?” – Hun får ingen reaktion og ender så med at 
klare det selv ved at prøve sig frem. 
 

En dreng i RoboLab-området 
spørger hvordan man gør og 
små-mobbes lidt, men kort tid 
efter hjælper en af ’mobberne’ 
med at sætte en motor på. 
 
Lærer: Nu skal I ikke hele tiden 
spørge Carsten, så god er han 
alligevel ikke… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rami forsøger at logge sig på en PC og en pige viser ham Ctrl+Alt+Delete. Kvindelig observatør fore-
slår også et andet brugernavn end ’Administrator’, men han overhører og kalder på en kammerat, som 
viser ham hvordan man blot trykker OK uden password. 
 
Line og Salima fra 5. klasse sidder længe sammen i deres lyserøde trøjer foran skærmen med videoklip 
af deres H.C. Andersen forestilling, som de udvælger og sætter sammen i Pinnacle Studio. Salima er 
tilbageholdende og får ikke musen, men rådspørges og vi vurderer at hun alligevel kan siges at være 
med i processen. (Efter en analyse af en længere videooptagelse med to kameraer konstaterer vi dog at 
forholdet er stærkt hierarkisk og at næsten alt foregår på den enes præmisser). 
 

Vi oplevede også en konflikt i Robo-området. En lærer vurderede at 
Carsten ikke længere hjalp de andre med opgaven, men i stedet søgte at 
styre dem og det de lavede. Han protesterede, men blev vist bort fra PSC. 
 
Læreren fortæller at eleverne helt generelt er der hvor det giver mening 
for dem at være og arbejder med en opgave; de er ikke blot til stede uden 
mål og med. Og de kan ikke ’zappe’ frit, de må blive og levere en 
indsats, dèr hvor de vælger at gå hen. 
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Observationer   

En makedonsk lærer fortæller os uopfordret om sit land og at han synes at integration er kommet til at 
betyde assimilation i Danmark. 
Vi slutter vores besøg af med medbragt frokost og en vand og en snak om vores næste besøg, som skal 
dreje sig om interviews. 
 
Og så når vi lige at møde Ahmed fra 6. klasse som er superbruger i web-applikationer. Vi hører at han 
er ’suveræn’ i PSC, mens han praktisk talt har meget svært ved at fungere i en traditionel klassesam-
menhæng. Ham håber vi at tale med i et fokusgruppeinterview senere. 
 
Vi begiver os hjemad og på vej ned ad trappen beder nogle piger os at fotografere dem… 
og det gør vi så. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Fluer på væggen var vi ikke. Hans, Jens og Pia som observatører 14. april 2005 
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Interview med fem elevsuperbrugere. Amager Fælled Skole den 3. maj 2005 

Zakaria 6.u, Ida 6.x, Ahmed 6.V, Fayez og Frederik 6.x 

Optaget i siderum til klasseværelse i anden lektion og formiddagspausen. Vi sidder omkring et 
rundt bord, hvor børnene er placeret i nævnte rækkefølge med uret rundt fra interviewernes venstre 
side. Spørgsmål stillet af Pia Thomsen og Hans Thorup. Teksten er skiftevis resumerende og fuldt 
transskriberet. Alle citater er i kursiv. I første kolonne står tidshenvisning i wav- lydfil, i anden 
kolonne så vidt muligt hvem der taler. Interviewet er opdelt i to dele A og B. I A-delen er kun 
optaget den tale, der gik klart igennem og derfor er noget af denne del som vi bedst husker det. 

A 

 
 
0.50 

 
Dreng C 
(Frederik?) 

Indledende: Hvad synes børnene om at bruge computer.  
Det er meget godt og spændende, man lærer nyt hele tiden 
Ville gerne have adgang til skolens programmer [video- og billedredigering 
mv] derhjemme 

1:08 Pia 
Dreng A 
Ida 

Hvad er I gode til?  
Ordne computeren [rydde op, lave mappestruktur?],  
downloade 

1.35  Alle har computer hjemme og netadgang. En er midlertidigt afskåret pga. 
installation af nyt netværk og det er hårdt. 

1:47 
 
2:00 
2:12 
 

 
2:28 
 
2:35 
 

Pia 
 
 
 
 

Hans 
 
 
 
 
 

Hvordan kan I bedst lide at bruge computeren? 
alle er enige om at de bedst kan lide at sidde alene pga. hemmeligheder 
Bedre … altså bare bruge den alene  
Nogen gange kan det os godt være lidt irriterende Også fordi at hvis man har 
hemmeligheder sammen med en anden en, så er det klart bedst alene 

Også når I spiller spil? 
Nej, OK så er det selvfølgelig OK,  
men hvis du har en ven med, så skal han jo også spille, jo 
men man ska’ tænke hurtigt ikk’ os’ … hvis der er en … du ska gå den vej, 
nej, nej du ska’ gå den vej … så bli’r man … Man bliver totalt stresset 
Flere af de andre erklærer sig enige 

3:00 Pia 
Flere 
Ahmed 

Det fedeste ved computer? 
Video- og billedredigering, at lave hjemmeside 
I skolen når jeg laver noget med læreren [afbrydes af interviewer]… og 
nogen gange hjælper jeg ham 

3:50 Pia 
 
 
Pia 
 
Kor 
Frederik 
Z eller F 
Frederik 

Hvor mange timer om ugen? 
10, 20-25 timer pr uge, nok nærmest det sidste, men børnene synes enige om 
at det er vigtigt at have tid til at lave lektier 
det er sådan - 20 timer – det vil sige – det er sådan det første I gør, når I 
kommer hjem, det er at I tænder for computeren 
Jaah [ler] 
Jeg laver mine lektier først  
Jeg laver mine om aftenen 
… ellers så glemmer man det 

4:30 Pia Der er ikke nogen begrænsninger derhjemme på, hvor meget man må? 
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Ahmed 

Det er der både og. Forældrene vil gerne tale med dem 
Mine forældre de siger til mig, når de ser mig ikk’ de siger, du ved fordi jeg 
sidder hele tiden sådan der ikk… så siger de ja åh, du får firkantede øjne ind 
i seng med dig. 
Børnene taler om nogle andre som spiller tre dage i træk og synes at være 
enige om at det alligevel er for meget og det er usundt 

5:20  Der snakkes om billederne, der er taget i forbindelse med observation 14. 
marts. Det lykkes ikke at få børnene til at snakke om samarbejdet. Snakken 
går mere på selve aktiviteterne og især robolab 

7:50 Pia Carsten [superbruger fra 9. klasse] … han er også med i det der projekt? 

 Dreng A 
(Fayez?) 

Nej han kom bare, han kom bare, han havde et andet projekt, men så kom 
han bare over så kom Michael [læreren] 

 Dreng B 
(Zakaria?)  

[afbryder]- det er fordi han er meget god til det han var der også i foråret 
eller sidste år og lige nu har han mest lyst til det 

8:10 Pia Vi vil egentlig gerne have at I fortæller os lidt om det der med superbruger – 
hvad ved I om det? 

 Fayez 
 
 
Pia 
Fayez 
 
Ida 
 
Fayez 
Pia 
 
Fayez 
 
 

Faktisk så når vi skal lave et projekt (på) computeren og det hele ikk’? så er 
det kun os fra klasserne der kan det meste – hele faktisk, så er det os der mest 
skal hjælpe … 
Hvorfor kan I bedre så end … 
Fordi vi sidder måske meget derhjemme og så har vi også fået undervisning 
her i skolen med det n 
Der var også et projekt, hvor alle andre ikke også … 
… så kommer man jo ind først i det der redigering … 
De andre prøver os’ og lære det, men de tager sig ikke altid sammen 
Er det sådan man bliver superbruger, det er når man i virkeligheden er 
hurtigere og, og … ? 
Ja fordi lærerne de vælger kun dem der… de synes der er gode i klassen og 
der holder deres lektier og, og … de vælger jo ikke dem, der er uansvarlige 
og det 

8.50  Spørger til Ahmed hvordan han er blevet superbruger. Det er sket i 
forbindelse med at de skulle lave en hjemmeside i klassen og Ahmed blev 
ved med at komme hos Michael [lærer i pædagogisk center] 

9:13  Her stoppes diktafonen for at ændre indstilling, så vi får al lyd inkl. Pauser 
med på båndet. 

B 

  Et par af børnene ved dårligt nok at de er superbrugere. Det har vi fået at vide 
af Michael på forhånd og spørger derfor ind til det – hvordan det kan være 

0:25 Ida 
Pia 
Ida 
 
Pia 

Jeg tror ikke jeg er den bedste superbruger 
Okay … og hvordan kan det så være? 
Det ved jeg ikke det er fordi det er jo … er det egentlig lang tid siden vi har 
været oppe ved det hjemmeside-noget – så er det jo lidt svært 
Du har ikke brugt det så meget og så har du glemt det? 
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Ida 
Fayez 

Ja, måske 
Fortæller at han og en anden blev spurgt om de ville lave klassens 
hjemmeside og så blev de senere spurgt om de ville lave skolebladets 
hjemmeside. Han gad godt og derfor blev han superbruger 

1:05  Udredning af hvem af de interviewede, der går i hvilken klasse 

1:40 Hans 
 
F eller Z 
 
 
Ida 
 
 
 
 
Zakaria 
Hans 

Hvis I nu forestillede jer at I var blevet færdige som superbrugere … Hvad 
skal sådan en superbruger så bagefter? 
altså Så tror jeg han bliver sådan det der sådan han er meget i biblioteket og 
sådan hjælper mange andre [kamme]rater med det hele … bliver god til 
alting sådan er der nogen der kan spørge ham til hjælps eller sådan noget  
Ja man kan også blive, Hvis man bliver virkelig virkelig god – rigtig rigtig 
stor superbruger, kan man jo ligesom næsten når man bliver større jo dyrke 
det lidt mere og så kan man blive rimelig og så hvad hedder det gør meget 
med computer når man bliver voksen og få en god uddannelse og sådan 
noget 
snakker om en han kender, der er rigtig god til at lave hjemmesider 
Så er det noget I gerne vil? 
Det ved de ikke rigtigt. Ahmed vil gerne – ligesom sin far der er 
computeringeniør. Ida tror ikke (på trods af, at det var hende der kom ind på 
at tale om muligheden) 

3:08  
Pia 
 
 
Fayez 

Om at hjælpe klassekammerater 
I har sagt tidligere … at det også handlede om at hjælpe kammeraterne fra 
klassen … hvordan er det? 
Det er når de skal lave video og kammeraterne ikke kan finde ud af det 
Det er irriterende for de tager sig ikke sammen 
De kan også komme til at slette hele projektet 

4:15 Pia 
Ahmed 
 
 
 
Pia 
 
Fayez 
Pia 

Jer der ved at I er superbrugere – hvad synes I om at være superbrugere? 
Jeg synes det er godt - man stiger højere og højere, jo mere man lær jo bedre 
man kan blive og så kan man også hjælpe andre. Men  på en måde ikke? jeg 
har ikke lyst til at hjælpe andre for jeg vil ikke have du ved at de bliver 
ligesom mig ikke så jeg vil kun have det alene 
Okay du er bange for, hvis de bliver for gode så er det dem, der bliver sendt 
op i centeret eller hvad? 
Så bliver de bedre end ham og det er ikke … 
Okay? 

4:55 Hans 
F eller Z 

Hvem lærer mest den der får hjælp eller den der giver hjælp? 
Faktisk tror jeg de bliver lige gode … 

5:30  Hvordan man bliver superbruger.  
Man lærer også de mindre klasser noget 

6:15 Pia 
 
Fayez 
 
Ahmed 
 

Men, det vil sige man skal i virkeligheden bevise at man kan noget for at man 
sådan … bliver superbruger … eller? 
Ja … ja man skal se – øh - jeg kan godt og det … og så blive ved og såeh … 
prøve nogen ting selv indtil du ka’ det 
Og så det vigtigste er, hvis man nu vil være sådan en det er opførsel og det 
har jeg lidt svært ved 
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Pia 
Hans 

Okay? 
Det må du lige forklare 

  Snak om, hvordan man kan komme til at hjælpe børn fra andre klasser. Det 
foregår ”deroppe” – dvs. i biblioteket [af IT-lærerne omtalt som pædagogisk 
servicecenter] 

7:45  
 
Zaharia 
 

[Som yderligere svar på spørgsmålet om, hvad der betyder noget for om man 
bliver superbruger??] 
Det kommer også an på hvad for nogle programmer man har (selv) [som 
man skal blive bedre til/hjælpe andre med], men nogle af dem er meget dyre 

8:10 Pia Ved I hvem de andre superbrugere på skolen er? Dem som ikke lige laver 
det samme som jer? 
Der nævnes Carsten (som vi allerede har været inde på] og et par stykker 
mere og endelig elevrådsrepræsentanter De plejer også at være meget gode 
til det  

9:00  
F eller Z 
 
Pia 
 
 
 
F eller Z 

Gode råd vedr. superbrugerkonceptet 
Bedre programmer, så man kan lære mere [pause] Faste computere, hvor 
man kun må lave billedredigering eller hjemmesider 
Hvorfor synes du det ville være en god ide – kan du forklare det? 
En lærer der kunne lære en nye ting f.eks. hvordan man ordner sin computer. 
På spørgsmålet om ikke de havde Michael til det svares der at han jo ikke er 
der altid. 
Det kunne være meget godt med en fast lærer derovre til IT 

13:20 Pia Synes I der er computere nok på skolen? 
Det ville være godt med en computer i hver klasse og helst en nyere, 
hurtigere, større. 
På spørgsmål om det er bedre at have computeren i klassen svares næsten 
enstemmigt ja 

15:00  Sammenligning med andre skoler 
Børnene opfatter deres egen skole som meget fattig og synes at det er meget, 
at der er brugt omkring en million på en ny legeplads 
På spørgsmål om de godt kunne tænke sig der blev brugt flere penge på 
computer svares der (inden spørgsmålet er stillet færdigt) at bøgerne trænger 
til udskiftning. Børnene mener tydeligt at det er bedre på andre skoler. 

17:00  Der spørges ind til computer i klassen. De må bruges i spisepausen – også 
til chat, som kun tillades i meget begrænset omfang i timerne. Børnene 
oplever ikke hærværk som et problem, men taler en del om manglende virus-
beskyttelse. 

19:00 
 
 
 
 
 
20:30 

Pia 
 
 
Pia 

Er der programmer I savner? 
Ja! Mange! F.eks. Officepakken (til klassen) fordi det er besværligt at 
bevæge sig helt over i biblioteket hver gang man skal lave lidt 
Er der tidspunkter i skoletiden, hvor der ikke bliver brugt computer, men 
hvor I synes det kunne være rart? 
Ja i fritiden – gerne lektiecafe hver dag 
Men hvad med timerne? 

15



 

 

Gerne mere brug af computer i historie, natur og teknik, geografi og alt sådan 
noget. Der kunne man godt bruge computer i stedet for bøger der er helt 
smadret..  
Er det så fordi I mener at I bedre kan finde noget på computeren end i jeres 
bøger? 
Ja, Google er godt der kommer meget frem 

21:20  Er det ligeså godt [det man finder på Google]som det der står i bøgerne? 
Man finder det hurtigere, men det er bedst at omformulere det og skrive med 
egne ord (altså ikke copy-paste). Der er meget mere. Der skal læses meget 
mere i bøger [før man finder det man skal bruge] 

21:55 Fayez 
 
 
Pia 
 
 
Pia 
Fayez 
Pia 
Fayez 
 
Ida 

Det er også sådan lidt kedeligt bare og sidde i to timer i træk og bare høre 
læreren bare tale, tale og tale, så sidder man der og bliver søvnig – så er det 
bedre man arbejder selv … 
Hvornår synes I, I lærer mest? 
Når man har et vigtigt fag og emne [projekt?] - ikke så meget i historie og 
natur og teknik (!) 
Har det noget at gøre med det I lærer noget om eller den måde I gør det på? 
Begge dele 
Hvordan skal det helst foregå, hvis I skal lære meget? Har I tænkt over det? 
Vi skal også prøve selv nogen ting – vi skal selv prøve ting – lave nogen ting 
selv og alt muligt. 
… når vi har en time f.eks. historie hvor vi snakker om én ting… og vi lærer 
jo ikke rigtigt noget af bare sidde og læse i en bog … så plejer vi altid måske 
at snakke om det også og så lærer vi samtidig mere end det vi rigtig skulle 
have lært fordi vi snakker mere om det – vi snakker også om nogen andre 
ting som vi ikke vidste noget om og så lær vi også om det … så det ville være 
bedst at snakke om det … 

23:55 Hans 
 
 
Hans 
 
Fayez 
(uddyber) 
Pia 
 
Hans 
 
 
Ida 
 
 
Fayez 
 
 
 
 

Du sagde at når du hjalp nogen andre, så var du lidt bange for at de kom 
derop [viser med fagter] og blev ligeså god som dig eller bedre 
Et par af børnene bekræfter fnisende 
Det vil jeg gerne spørge jer andre fire om – har I det også sådan? Hvordan 
er det at hjælpe andre? 
Hvis nu man hjælper andre, så kommer læreren og spørger den man lige har 
hjulpet (…) så siger han [læreren] ”nå du kan det” og det hele 
Det er den forkerte der får ”æren” er det det? 
flere af børnene bekræfter 
(…) det er næsten lidt farligt at hjælpe … eller hvad?... Er det noget man skal 
undgå? 
børnene bekræfter leende [forlegent?] i munden på hinanden 
I virkeligheden vil jeg jo godt hjælpe sine venner fordi … altså men alligevel 
så er det sådan lidt … de tager … ja de tager… ligesom ens ære fra en … og 
det er jo ikke dem der har lavet det rigtigt 
Jeg har også prøvet bare at skulle hjælp nogen ikk’ også så har jeg bare på 
en måde lavet deres projekt fordi de sad bare og snakkede og snakkede og 
snakkede– sådan en tre piger –de sad bare og snakkede og (…) selv om jeg 
sagde ”kig! I skal lave det. Michael har sagt jeg skal hjælpe jer” så sagde 
jeg: ”okay,  nu går jeg” så sagde de ”næh – bliv lige og hjælpe os” Så hjalp 
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Frederik 

jeg dem lige lidt, så gik jeg og så gik jeg op til Michael og sagde at de slet 
ikke kunne finde ud af det.  
Sådan er det tit med nogen af dem. At de ikke kan finde ud af det at de bare 
…f.eks., den ene sidder og prøver at lytte efter, mens de andre to de sidder og 
snakker om hvad der skete i går eller et eller andet 

26:08 Pia 
dreng FR? 
Ida 
 
 
 
 
 
 
Pia 
Fayez 
Ahmed 
Frederik 
 
 
 
Fayez 

Hvad skal de helst gøre for at … de har glæde af jeres hjælp? 
De skal i hvert fald høre ordentlig efter og kigge med 
Fordi, hvis man hjælper så ender det jo bare med at hvad hedder det de 
sidder bare og leger med et eller andet og det er os, der laver det for dem … 
og de hører overhovedet ikke efter så de har ikke lært noget af det vi har 
siddet og fortalt dem … så er det ligesom vi står og snakker med os selv ikk’? 
… Fordi at de hører ikke efter hvad vi siger og så svarer de os ikke , når vi 
siger sådan (…)Så kan de sige ”Hvad sagde du” og sådan noget. Så tænker 
jeg ”har du ikke hørt efter overhovedet hvad jeg har sagt?” 
Er det jer eller dem I hjælper der har musen? 
Vi gør det først selv med musen 
Og de prøver at kigge,  
Det kan godt være de hører, hvad vi siger, men de kigger ikke fordi der er 
mange der lærer gennem at se det … så kan de finde ud af det sådan 
fremover. Men altså hvis de ikke det kan godt være de hører det og så kan de 
ikke huske noget af det og så, så …  
[afbryder] og så gør de noget helt andet 

27:20 Zakaria  
 
 
 
Hans 
Zakaria 
Pia 
Zakaria 
(fortsætter) 
 
 
 
Fayez 

Begynder at tale om egen læring: F.eks. når der sidder nogen ved 
billedredigering, så sidder jeg og kigger hvordan de gør og så prøver jeg at 
huske det til en anden gang, så jeg selv kan finde ud af det, hvordan det skal 
gøres og … 
Så kan man lure den af 
Ja og så bliver man bedre 
Det vil sige du lurer i stedet for at spørge dem? 
Altså når jeg skal lære noget med billeder ude hos min ven så sidder jeg 
selvfølgelig ved siden af ham og så kigger jeg på hvordan han gør og … så 
bliver man bedre for så har man kigget … så husker man hvordan man gør 
og så går man hjem og øver sig på det og til sidst bliver man god til det og 
sådan 
Og sådan bliver man superbruger til sidst  

28:00 Pia 
Zakaria 
 
Ahmed 
Pia 
Ida 
Fayez 
 
 
 

Hvordan gør I hvis der er noget I ikke kan finde ud af? 
Så spørger vi Michael 
[Børnene tale i munden på hinanden]… 
Jeg bruger mest Jesper 
Det er ikke sådan at I prøver at finde nogen andre superbrugere? 
Man kan jo altså også godt prøve selv 
Det gør jeg, hvis jeg laver noget derhjemme og jeg prøver at lave et eller 
andet jeg ikke kan finde ud af - så prøver jeg bare alle mulige forskellige 
stillinger og til sidst så… 
Men man skal passe på henne i skolen, at man ikke kommer til at ødelægge 
noget, så bliver læreren sur er børnene enige om. De er generelt mere bange 
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for at prøve sig frem, når de er i skolen end derhjemme 
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Elevinterview 

IKKE-SB interview i meget kondenseret form 
 
 Sjovt at bruge computer. ARTO med profil, MSN + spil (drenge). 
 2-3 timer om dagen eller mere. 
5:00 Pernille: Kan man være god til at være på en computer?  Ja.  NÅH! 
5:35 Lære engelsk – skriver over nettet til de andre spillere 
6:07 Pernille: Chat på dansk og tysk, men de fatter ikke noget !   MEN DE GØR DET ! 
7:32 Alene?   Ja… det kommer også an på situation.  Pernille(hvad var spørgsmålet?): bedst 

alene, hver sin profil 
 Studio7 til filmredigering 
Ca 10 Projekter på PC godt?  Ja, ja  
11:12 Godt at arbejde sammen om en PC, skiftes. helt OK 
11:59 Finde ud af nyt?   Spørge læreren! 
 Altid? ja, måske prøve selv, eller spørge andre kammerater. 
 Ved I hvem der kan?   Ida som kan homepage.   Måske spørge dem før Michael. 
13: Finde hjælp på skærm – Nej man skal læse så meget. 
14:20 Få hjælp af SB?  Fint nok. Den der spørger lærer jo ikke kun af lærer, men også af 

kammeraterne, ik? 
14:54 Få hjælp på en forkert/dårlig måde?  Næh 
15:28 Kan I genkende DÅRLIG hjælp (min niece)?  jah 
15:50 Hvem har musen, når man får hjælp? Det kommer an på hvem det er. Men det er bedst når 

man selv har musen! (enighed) for så har man KONTROLLEN over computeren 
 Billeder    Robo—ikke noget for piger. meget sjovt siger Pernille dog. Drenge er mere 

kreative i hænderne! 
18:00 Spille + snakke med andre  (de to køn) 
19:31 SB Vi ved ikke hvad det er – jo lave noget og hjælpe andre ! 
20:00 Mærker I dem i hverdagen? Næh, jeg ved slet ikke hvad det er. 
 Nogen af dem, ikke os’ – de gider heller ikke fortælle noget. De gider ikke at sige det og 

sådan noget, de vil ikke ha at vi skal hjælpe dem, altså at de skal hjælpe os. de vil ha’ vi 
selv skal finde ud af det. 

20:26 De kan godt, men nogle gange gider de ikke.  I et projekt fx, SB vil gerne selv blive først 
færdige! Så siger de ikke hvordan man gør. 

 De vil selv have at man skal lære det fordi nu har de brugt så meget tid på at lære det, så 
nu vil de gerne have at man selv lærer det.  

 Selv blive SB _ Jeg vil ikke blive sådan en computernørd. 
21:33 Være ude i sin fritid. Computer skal ikke styre ens liv. 
25:40 Gå ind og søge efter om ugesedlen var kommet på intranet og så sprang computeren! 
 Bruge PC i klassen hvis man er færdig med noget.. 
27:31 Eller se sine lektier hjemme, når man er syg. 
 Forældre se jeres lektier? – Nej vi har en kode! 
28:15 Blive bedre til computere?    KØREKORT??? 
 Hvad virker bedst?   Specialtegn!!  Ændre farver.   Hvad taler vi om? 
 Godt lære det med tegn hvis det ser sejt ud, ik’? 
 Gøre det på en god måde? Vise det – en nabo.  
31:48 Hvem har musen? Den der lærer fra sig – så går det hurtigtst – Så skal man også kigge på 

hvad han laver.  Først vise og så gør I det selv bagefter? – Ja !  (Ellers bare spørge igen) 
 Lærer mest?  Ovre i skolen! (Hjemme: bare ARTO) 
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 Ikke høre efter hjælp?  Pernille: Ja, men hvis man ikke gider… et projekt, hvis man skal 
lave det om en hund og man ikke kan lide hunde, ….så sidder man bare lige pludselig og 
snakker med en af sine andre veninder. 

36:03 Så bliver det overstået. 
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Interview med lærer  25-05-2005 

Interview lærer  Amager Fælled Skole den 3. maj 2005 
 
 

 
 
 
Intervieweres tale (spørgsmål) gengives i rødt. 
 
1:48 Vi skal spørge dig, hvordan dit eget forhold er til IT. 
1:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:42 

Jeg synes det er spændende, øh, jeg opfatter det ikke som den store åbenbaring for 
børnene. 
Jeg synes det er et godt arbejdsredskab, jeg bruger det selv en del, ikke, som en 
avanceret skrivemaskine, til informationssøgning og det gør de børn jeg har også. 
Men sådan det der store forkromede overblik det har jeg ikke. Jeg er heller ikke 
gået efter at få det. 
Jeg synes der er så mange andre muligheder. Jeg synes det er spændende men. 
Han er på nettet hjemme, og det undervisningsmateriale han laver, laver han på 
sin computer med brug af informationer fra nettet. Han bruger som den 
avancerede skrivemaskine, som er med til at gøre tingene lækre, når man laver det 
derhjemme.Et lidt bedre mulighed for at lave noget der ser lidt bedre ud. 
I takt med at skolen havde færre midler til køb af materialer så er det blevet mere 
og mere lærerne laver selv. 
Så nu har vi fået lukket kopimaskinen i stedet for. 
Vi må bruge 300 kr. om året pr. elev og de 130 skal CopyDan have. 
Dertil skal lægges 22 øre pr. kopi……. 
Sidste år havde vi 100 kr. pr elev til indkøb af bøger. 
Så kan man jo godt begynde at snakke om folkeskoleniveau i Kbh, ikke 
Vi kan ikke engang udskifte de gamle bøger vi har. 
Vi kan jo heller ikke købe nye programmer. 
Vi har jo en ustyrlig masse ting liggende på vores computere. 
Dem der står for vores computere har altså styr på tingene. 
Vi kan altid henvende os til dem og vi får altid en god behandling. 
De kan hjælpe os meget 
……. 

4:20 Det er vores fornemmelse at I er med fremme i skoene, hvad IT angår 
4:30 Vi har ret godt med maskiner og vi har ret godt med programmer. 

Der er nogen som brænder for det der, hvor vi siger sluk dog lidt for bålet og prøv 
at lave noget andet også. 
Men det er godt nok når man har dem som vejledere, at der er knald på. 
 

4:43 Fortæl os lidt om et af de forløb du har lavet med IT med eleverne. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg har 6. kl i dansk og matematik, så vi har lavet noget regnearksarbejde. 
Altså brugt i matematik, brugt det til tabeltræning. 
Optimere ungernes viden. 
Nogle af de ting vi har liggende på maskinerne er herlige fordi der kan ungerne 
arbejde i hver sit tempo på hver sit niveau 
Hvor de hele tiden får en feedback på, hvad kunne jeg hvad kunne jeg ikke. 
Hvad er det for en jeg lige skal undersøge til næste gang ikke. 
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5:32 
 
 
 
 
 
5:50 
 
6:25 

………. 
Så har jeg brugt til almindelig bare skrivning på computeren, når vi har dansk. 
Lave billeder, hente nogle billeder, prøv at lave lidt på din egen hjemmeside altså. 
Bruge de effekter der er. 
I min klasse der har vi to, I har sikkert snakket med dem, Ahmet den ene af dem 
Som superbrugere, som er hamrende gode til den del af det, der er så meget andet 
de ikke er ret gode til men, De laver desværre en del ballade…………. 
Det er også noget med at Ahmets far er ret god……… 
 
 
Vi startede allerede i anden klasse, der lavede vi. 
…………… der er sket utrolig meget her på stedet de sidste 4 år. 
 
 

7:20 Når I laver de der forløb er I så i klassen eller går I op i PSC 
 
 
 
 
7:50 
 
 
 
 
 
 
 
8:30 

Nej når vi laver de der forløb så går vi op i PSC. 
Så er det mest deroppe, altså vi har en mulighed for at hente et helt klassesæt af 
bærbare computere, men det har jeg ikke brugt endnu. 
Vi har hentet bærbare computere i forbindelse med fordybelsesuger og 
projektopgaver 
Et eller andet sted, så bliver den maskine jo incitamentet for mange af børnene. 
Mange opgaver de laver spørger de om de må skrive på computer. 
Men pas nu på ikke, den anden dag var der problemer med en printer der gik i 
stykker, så kan man jo ikke aflevere den vel, det betyder at hvis man har en 
deadline skal man have styr på om tingene virker og på hvad man gør hvis der er 
noget som ikke virker………….. 
Ungerne synes det bliver godt, det synes jeg også. Det er noget nemmere at læse en 
projektopgave, det sidste hold vi havde i 10. klasse der brugte vi det også, men øh, 
det var egentlig først i 10. klasse for alvor. 
 
 

8:50 Så de lærer også lidt med planlægning og… 
 Ja det er de jo nødt til…… Vi må imødese at vi skal sidde derhjemme og læse på 

skærmen. 
9:30 Hvis du har 100 timer med børnene, hvor mange timer er der så IT involveret i? 

 
 Det ved jeg sgu ikke, 10 måske, det er sådan noget lignende. 

Vi gå ikke nødvendigvis derop (PSC)…… Vi har en pc med netadgang i klassen. 
Den bliver meget brugt af eleverne til bare at sidde på arto eller sådan noget. Det 
har vi så droslet lidt ned og sagt det kan I gøre derhjemme. 
Men 10 hvor der er IT med det tror jeg passer meget godt, men det bliver 
sandsynligvis mere, efterhånden som de rykker op. 
 

10:24 Er der en af de gange hvor du har arbejdet med It, hvor du synes det var særligt 
vellykket? 
 

10:33 
 

Jeg synes der hvor det har været rigtig godt, er når vi har haft projektuger eller 
hvor vi har haft fordybelsesuger, hvor vi går ind og siger nu skal vi lede, for der 
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11:54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 

bliver det så informationssøgningen, der får de et væld af muligheder, der bliver de 
faktisk gode til at sortere og sige hvad er det jeg kan bruge og hvad er det jeg ikke 
kan bruge. 
Det er nok der den fungerer bedst.  
Altså bare sætte sig ned og skrive på den, det har jeg det sådan med. De kan altså 
lige så godt skrive i hånden, altså. Processen er lidt den samme man har bare fået 
en spændende maskine ikke. Så det er ikke der hvor man siger hov der var den. 
Det er de andre steder, når de laver en opgave når de hiver nogle oplysninger frem 
og tager nogle billeder ned fra et eller andet. 
Sidste emne, verden i dag, Vi har så mange tosprogede . Det var en rigtig god ide 
at tage noget fra sit eget land og skrive lidt om dit eget land. De der 
almindeligheder, størrelse og sådan noget. 
Der var nogle af dem der havde fundet nogle fremragende ting fra deres eget land. 
Hev billeder og informationer ned, som de så havde plukket af bagefter. 
Der er det godt, der er det rigtig godt. Det er det sted hvor man bagefter siger, for 
fanden, selv vores svageste børn finder noget. 
Det gør de så egentlig ved at de hjælper hinanden, den der er gode til at bruge 
maskinerne de er faktisk også ret gode til at hjælpe de andre. 
Og det er ikke nødvendigvis vores bogligt bedste elever, der er gode til at bruge 
maskinerne. Det er faktisk oppe hos mig lige omvendt. 
Der tror jeg det handler meget om, at de bruger dem meget i deres dagligdag til  
At skrive til hinanden også til at genere hinanden. Det er jo et perfidt redskab en 
gang i mellem. 
Det er jo et stygt redskab en gang i mellem lige som mobiltelefoner. 
Nogle af dem bruger dem rigtig ondskabsfuldt. 
Hvor man når man sidder derhjemme og lukker op for sin maskine, så står der 
pludselig…….. og det er jo det der er så ondt. 
Det er mere ondt at få den derhjemme, hvor man tror sig i sikkerhed end når man 
sidder her ovre i en klasse…… 
Det prøver vi at arbejde med sådan. 
Det er altså strafbart….., men det er lidt til politiet under hånden. Jeg har nogle 
gode kontakter til station Amager, for jeg er SSP repræsentant på skolen. 
Dvs. jeg har en kontaktperson dernede jeg kan ringe til og sige. Nu skal du høre, 
jeg har altså en der lige skal opdage at det her det går altså ikke. 
Så laver vi en aftale, så kommer han over i klassen en dag og fortæller lidt om 
hvad det er for noget. 
Det er så ondt, det kan være være grovheder, så det trodser enhver beskrivelse. 
 
 
 
 

13:16 Nå men lad os vende tilbage til det der var vellykket. Det mener det var de der 
projektforløb, fordybelsesuge. 

13:30 
 
 
 
14:00 

Det er en uge hvor vi lægger skemaet ud. Sidste gang var det H C Andersen. Det 
har vi haft for 14 dage siden. 
Så står alt i HCA’s tegn altså nogle laver teater og nogle laver . Jeg var med til 
tetare vi lavede to eventyr….. 
Vi brugte ikke computere, men der var et hold der tog sig af formidlingen af 
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fordybelsesugen, altså billeder og tekster og satte plakater op og der var det jo 
genialt…… 
Altså giv ungerne et fotografiapparat, gå ud og tag nogle billeder og gå hjem og 
skriv en tekst og så kan du lave en lille avis ikke. 

14:32 Hvad får de ud af det, er det glæden ved selv at lave det og 
 Altså for det første får de jo en læringsproces ved at bruge mediet ikke. Altså stik 

en unge på 7 år et fotografiapparat. Nu oplever de jo at de kan ud og tage et billede 
og så kan de gå hjem og lægge det ind på maskinen og så kan de redigere billedet 
bagefter. Så de får nogle kompetencer de kan bruge i den slags opgaver. Så kan vi 
diskutere hvad den kompetence er værd når de går ud af skolen, det ved jeg sgu 
ikke med mindre de skal være layoutfolk et eller andet sted. 
Omvendt, jo mere man har i bagagen, jo større muligheder har man. 
Der er ingen tvivl om at det handler meget om, se lige hvad jeg har lavet. 
Så er det vores jo at styre dem derhen hvor de også lærer noget. Vi siger er det 
brugbart. Altså det er ikke brugbart bare at sidde og bruge Arto eller at skrive til 
hinanden. Det lærer de jo ikke noget af. 
De lærer jo heller ikke noget af at spille andet end at de får en god motorik på 
deres fingre og sådan. Så går tiden med det. 

15:27 Jeg havde lyst til at prøve at bore lidt i. Du sagde du at synes ikke der var så meget 
ved at bruge computere bare til at skrive. Processen den var ikke så meget 
anderledes. Det jeg tænker på det er det de samme børn der går til biddet når der er 
computere involveret som når der ikke er? 

15:48 Den animerer klart nogle af vores svage elever til at gøre noget mere end de ellers 
ville gøre. De har jo nogle hjælpemidler der gør at nu behøver man ikke at. Det 
behøver ikke at være så problematisk når man laver fejl vel. 
Det løfter ikke standarden for de gode børn. De laver stadigvæk lige gode ting. Det 
ser lidt kønnere ud, men det er stadigvæk, de når ikke længere fordi de har fået 
maskinen. Jeg tror de måske gør det når vi når to år længere frem i forløbet. 
…… Altså de synes det sjovt det er ikke  
 

16:36 Er det nyheden 
 Nej det er ikke nyt for dem længere. Det er det ikke. 

Altså de har jo. Jeg tror der er en oppe i min klasse der ikke har en computer 
derhjemme, resten har. 
Det er relativt svage familier, altså socialt svage. 
De er voldsomt belastede mange af vores børn. De bor i ghettoen hernede bagved 

16:50 Men alligevel har de computere derhjemme 
 De der folk har altid den slags ting, de har også de nyeste mobiltelefoner. Det er jo 

sådan man viser at man ikke er bagud. Det er lige præcis sådan man signalerer at vi 
klarer os fint vi har computere og internetopkobling og jeg har lige fået en ny 
mobil til 2-3000 kr. Og far kører i en eller anden bil som han så ejer sammen med 
7 andre. Alle de der ydre omstændigheder der viser at vi klarer os godt, dem har de 
. og det er fint nok. 

17:23 Nu skal vi til at snakke videndeling og superbrugere, som I har her på skolen øh. 
Kan du bruge det der i undervisningen at de deler deres viden 

 At børnene gør? 
Ja det synes jeg godt. Altså de er hamrende gode til at hjælpe hinanden og der er 
nogle af de der unger jeg er lige ved at sige de ved sgu mere om computere end jeg 
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gør, fordi det er et helt andet liv for dem i dag end for mig 
Og de er ret gode til hjælpe hinanden og de er også gode hvis jeg spørger dem om 
et eller andet. Og sige. Jamen du kan da bare gøre sådan ikke. Og det er fint jeg 
synes det er lækkert for nogle af vores ellers normalt svage elever at de engang i 
mellem kan gå hen til mig og hjælpe mig med et eller andet. De bliver en hel meter 
højere ikke. Det gir også point at hjælpe de andre. 
 

18:28 Har du nogle superbrugere i dine klasser? 
 Ja jeg har jo i  min egen 6. klasse, som skal prøev at hjælpe de andre og prøve at 

lave vores hjemmeside til vores klasse og det har de faktisk gjort meget godt, jeg 
har set den et par gange, sådan mens de under opbygningen. 
De har brugt meget tid på den, men det hang også sammen med at så kom de op 
den ene gang og så var læreren der ikke og den anden gang så duede computeren 
ikke ……. 
Et par gode drenge som har svært ved at få deres eget liv på skinner, som egentlig 
handler om at te sig ordentligt, tæve de andre og spytte efter de gamle og ….. 
(Eksempel, hvor en elev siger: Din mor til en voksen, underforstået: Knep din mor) 

20:06 Ved du hvorfor og hvordan de er blevet superbrugere de to? 
 Ja det ved jeg godt for jeg har jo været med til at væge at det blev lige de to. 

Det valgte jeg ud fra at jeg vidste Ahmet kunne noget. Det har han demonstreret 
opppe hos os med den maskine vi har. Og det er et af de steder hvor ahn scorer 
nogle point. Han har kunnet vise de andre, se her hvd jeg har lavet jeg har lavet 
min egen hjemmeside og så viser han hvad han har lavet og hvad faren har lavet og 
da vi så skulle bruge nogle s 
Så var det naturligt at vi snakkede med Michael om at……. 
Vi laver sådan en seddel hjem til børnene om havd skete der i denne uge og hvad 
sker der i den næste det var så deres job at lægge den ind på Intranet eller hvadf vi 
nu havde på det tidspunkt. Sørge for at det blev formidlet til alle de andre. 
Dvs de fik den i hånden og så gik de op og sørgede for at  

21:05 Hvis man er lidt flot kan man godt sige at Ahmet sørger for at du kommunikerer 
med forældrene? 

 Ja det kan man godt, altså han lagde den ind i en periode. 
Og så har vi haft to andre drenge på også. 
Da de her to røg af, så skulle vi finde nogle som kunne noget mere end 
gennemsnittet. Og så finde nogle hvor vi ikke fik vrøvl med bibliotekaren igen for 
vi får jo. Så fandt vi et par af de rigtig dygtige og de fik jo også. 
………. Så har Michael været meget væk så har det stagneret lidt så nu skal vi  

21:40 Det jeg kan uddrage af det du siger er at de bliver valgt ud fra deres IT-
kompetencer, for di de er gode til det? Udelukkende? 

 Nej de bliver også valgt ud fra nogle pædagogiske ideer. Altså de der to som er 
nogle bavianer, hvis de kunne komme op og få sig nogle point deroppe så kunne 
det jo være det ville smitte af på noget af det andet de foretog sig. 
Altså der lå et eller andet sted, hvis det ikke fungere det her så eller det ikke 
fungerer andre steder i dit system på skolen, så kan de ikke have dig deroppe for 
det er så ………..(svært at høre hvad han siger) 
 

22:17 Så der er to aspekter af at blive valgt  
 Der er måske mange ikke, det er bare de tydeligste af dem ikke. 
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22:26 Hvad kunne det ellers være? 
 Det er et helhedsbillede 
22:50 Men når du så har valgt de fire knægte så to ad gangen. Så øh kommer de op til 

jesper og Michael og bliver skolet i at lave hjemmesider eller hvad de nu  
23:00 Det tror jeg nu ikke de blev. Det tror jeg nok at Ahmet havde meget godt styr på i 

forvejen altså han blev selvfølgelig hjulpet hvis der var noget han ikke kunne 
men…han kunne egentlig mange ting og han var ret god til at bruge de redskaber 
der var til at lave hjemmesider med. 
Det er jo egentlig det de gør de fabrikerer jo ikke en hjemmeside selv, de går ind 
og henter nogle ting ned fra nettet og siger vi skal have det her til at bevæge sig , så 
bruger vi det her værktøj. 
(Lidt brok over arbejdsforholdene, mødelokaler mangler men der står alligevel et 
tomt, kontorets mødelokale) 
 

 Opsummeringen af de to aspekter, dels at man er skrap til IT dels at man godt 
kunne have brug for at score nogle point måske? 

24:14 Det kunne altså også være nogle der ikke har brug for at score point, altså det her 
er to jeg kan stole på som jeg kan sende derop i fri dressur ikke. 
De to drenge bliver ikke sendt derop alen. Jeg sender dem kun derop hvis jeg ved 
der er en lærer deroppe i forvejen. 
…………… 

24:34  Har du nogle overvejelser omkring hvor gode de så er til at hjælpe andre? 
 Det er jo også med, der jo ingen ide i hvis de kun. Det gør de, det skal de. 

De kan ikke formidle hele vidensystemet ud til de andre for der er nogle af dem der 
stopper deres interesse for It der hvor man kan skrive et eller andet så interesseree 
det dem ikke ret meget. I spisefrikvarteret så kan de jo godt bruge hinanden. Det er 
så ofte noget chat. Eller noget video de kikker eller nogle billeder altså sådan noget 
almindeligt forbrug. …der ligger ikke den store fordybelse i det. 
 

25:30 Har du nogle elever som kun rører ved computeren når de skal? 
Er der nogle der vælger det helt fra? 

 Ja det tror jeg godt der er. Jeg tror godt der er det interesserer dem så lidt så den 
bruger de kun når de skal … den ene af dem der slet ikke har nogen derhjemme der 
er interessen ikke ret stor, det er en pige. 

26:11 Jeg vender tilbage til det med superbrugerne igen. Vi har nogle knægte som er 
gode til IT og som også altså nogle af dem har brug for at score nogle point på en 
anden konto. Er der nogle plusser ved det system. 
 

26:24 
 
 
 
 
 
 
28:07  

Der er jo altid plusser ved belønningssystemer, hvis man sikrer sig . 
Man skal jo sikre sig at de når til belønningspunktet. 
Altså hvis man sætter dem ind et eller andet sted alstå de skal sgu lige have løftet 
sig selv op i håret et eller andet sted herovre kan vi give dem nogle bonuspoint. Og 
det så går galt så er man jo på den ::::::::: sammenligning med at spille fodbold 
mod et førstehold. Det er vigtigt med en positiv oplevelse 
En hel del snak om Carsten 
Skal man være en superbruger skal man altså være en rollemodel for de andre også 
resten af dagen og ikke kun de ti minutter man sidder ved maskinen. 
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De to drenge flyttede sig i den periode og endte med at være noget mere fredelige 
end de har været tidligere. 
 
 

 Minusser? 
 Nej det synes jeg ikke lige. 

…………………………… 
29:15 Hvis du selv kunne vælge kriterierne for superbrugere hvad skulle det så være? 
 Nogle der kan noget i forvejen og så nogle der kan score. 

Jeg vil gerne have at man vælger nogle som kan løfte sig i deres almene 
skolesystem og siger her kan jeg noget, så løfter det også resten. 
Jeg kunne også finde på at vælge nogle af de allerbedste fagligt og ……… 
 

31:50 Hvordan er alle de andre, som ikke er superbrugere, til at hjælpe hinanden? 
 De er generelt gode til at hjælpe hinanden både på IT og også til så meget andet…. 

Der er ved gruppedannelse en klar polariseringen om hvor man kommer fra. Vores 
indvandrere er meget polariseret omkring sig selv. 
Landsmænd eller andre fremmede, når der skal løses opgaver 
Det handler om at de kan jo ikke komme hos hinanden om eftermiddagen. 

 
 
 
34:30 

Hans fortæller om Osama og ….. 
Ralph fortæller at de er jo gået sammen af interesse gået ind i et fællesskab på 
tværs af de almindelige grænser. 
Hele systemet er lukket ned for øjeblikket på grund af eksamen. De bruger jo 
efterhånden computer alle sammen. 
 

35:20 Hans fortæller om elevernes angst for at de andre skal blive lige så gode….. 
36:37 Den har jeg ikke hørt før. Den skal vi lige have vendt med alle de andre lærere. 

Man ser med vores socialt belastede børn at man vil godt beholde stikkene for sig 
selv ikke sandsynligvis fordi man er nok vant til at have en lidt svag hånd. 

37:11 Hvordan kan man tilskynde dem til at hjælpe? 
 Det er lidt med at hjælpe overfladisk, de gør arbejdet for de andre 

Vi skal nok have en snak om hvordan man hjælper når man er superbruger. 
De har nok den opfattelse at det kun er den der får hjælpen der lærer noget. 
Snak om hvem der har musen 

39:25 Hvornår og hvordan har en ITvidendeling mellem børnene og dig fungeret 
allerbedst? 
Betyder lokaliteterne noget? 

 Altså det fungerer bedst når vi går op på det lokale hvor der er computere eller hvis 
vi henter et klassesæt af bærbare. Så fungerer det jo for så har de en hver eller 
sidder to om en. Han plæderer for lærerstyret undervisning, så fungerer det, når vi 
følges ad.Ligesom Birgittes eksempel fra Australien. 
Det bliver straks mere diffust når vi bruger det som søgemaskine, fordi så søger de 
jo i øst og vest og (eksempler) 
Diffust men ikke nødvendigvis mindre lærende. 
Han fremhæver at hvis det drejer sig om faglig hjælp i dansk og matematik bruger 
man dem er gode til faget og ikke dem de er gode til IT. 
Dem der er gode til It er som regel gode til at komme på Arto eller lave en 
hjemmeside eller vi snakker sommetider om at det er nogle stereotype færdigheder 
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de har dem der rigtig gode til computer. 
Hans fortæller om eleverne der går lidt rundt og kikker hos hinanden 
Der får de jo en vidensdeling når de gør det. Når jeg har været deroppe er der lidt 
mere mulighed for at man futter lidt rundt og snakker med hinanden end hvis man 
sidder med et eller andet kontant matematik i klassen. 
Bliver det mere afslappet når der er It med. 
Ja den del af det er mere afslappet ja. 
Har du indtryk af at eleverne ved hvem der kan hjælpe mig hvis det kniber? 
 

43:30 Hvad er det dragende ved at bruge computere i undervisningen? 
 Hvis det er færdige ting der ligger fx matematik programmer, så er det den der 

lynhurtige feedback på. Hvis de skal lave noget sammen med mig så får de jo først 
svar dagen efter. 
Alt andet lige det er jo spændende. Der er en eller anden motivationsfaktor i at 
sidde med den der maskine altså uanset. 
Altså børn i dag skal jo helst have besked i går ikke. 
 

44:55 Jeg fornemmer at der også noget med æstetik i det her. Sætte sit eget præg på det at 
det er pænt og sådan noget med farver. 

 Det er det der med at have den som en moderbe skrivemaskine, som gør at tingene 
bliver  

45:41 Ændrer det din rolle din lærerrolle at bruge IT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50:40 

Jeg er ikke i tvivl om at lærerrollen den ændres men det har den jo gjort i alle de år 
man har været lærer ikke? 
Der er nogle ting der er nemmere. Altså det er noget enmmere for mig hvis vi har 
natur og teknik hvis vi kan finde nogle ting der. Det er meget nemmere at gå hen til 
en maskine og find lige det frem I stedet for at gå hen på biblioteket og aå håbe at 
de har et eller andet eller jeg skal hjem og finde materialet, altså jeg har klart 
ændret på at børnene skal finde ud af meget mere selv. 
Det er de der maskiner det er internettet der har gjort det. 
Meget mere med at man siger: I undersøger lige det her. 
For 15 år siden ville jeg foretage 90% af de der vidensøgninger selv. 
Altså de bruger Google meget og så er der nogle der bruger Eniro. 
Find ud af det og kom tilbage og fortæl os om det, det er jo det primære i det. 
Nogle gange er det jo noget ævl de kommer tilbage med, så vi forholder os til det 
de kommer med. 
Han snakker om informationssøgning som en kilde til diskussion af hvad man 
finder. 
Undertsreger forskellen på aviser og internettet, vi aner ikke hvor de finder 
informatiomnerne, de kan være i hele verden stort set. 
Eleverne har ikke nogen som helst fornemmelse for sandhedsværdien af det de 
kommer med. 
Større fokusering på kritisk holdning til informationer. 
Eleverne overvejer ikke om det de finder er rigtigt eller ej. 
Information fra nettet er meget flygtig ind og ud af hovedet 
De opfatter ikke at det er nødvendigt at kunne det for man kan jo altid bare gå 
tilbage og lede efter det. 
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51.45 Fremtiden, visioner hvordan kunne du tænke dig at det udvikler sig det der? 
 Jeg synes det noget fusk vi kun har en maskine i hvert klasselokale. 

Hver unge skulle da have en maskine, hvis der var økonomi til det. 
Giv dem en i 1. kl og sige her den skal du altså passe på for den skal følge dig. 
Så kan du tage den med hjem og sætte den til derhjemme og så kan du tage den 
med herover og sætte den i stikket på dit skolebord. 
Det kunne være lækkert men omvendt. 
Det er det rent praktiske der gør at man ikke får det gjort. 
Der spildes tid på at opsøge computerrummene 
Når vi har featureuger så glemmer de pauserne. 
Skulle vi ikke prøve at lære lidt af det hvad fanden er det vi går og laver til daglig? 
Mønsterbrydning tages op, Ralph hævder at det ikke er nødvendigt da de fleste af 
børnene selv kan klare det. 86 % af de socialt belastede børn bliver helt klarer sig 
helt normalt. 
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Interview med en IT-vejleder.  Amager Fælled Skole den 3. maj 2005 
 
Optaget kl. 13.15 i Pædagogisk Center. Spørgsmål stillet af Hans Thorup og Pia Thomsen. 
Teksten består dels af en resumerende del, dels af en fuldt transskriberet del om superbruger-
idéen. I den resumerende del står ordrette citater i kursiv. I første kolonne står tidshenvisning i 
wav- lydfil. 
 
0:25 Eget forhold til IT.  (mere end et ) Læringsmiddel. Ændre, manipulere. 

Billedkunst 
2:04 Spil. Mine børn, ville gerne selv, men har ikke tid. Har købt Hitman2 og Need for 

Speed. Muligheder i undervisningssammenhæng: det komplekse kan føre til 
tålmodighed, fordybelse, motivation. (4:10) Læring ind på en anden måde. 

4:40 Dansk og billedkunst. Klasselærer i 5. klasse + PSC og lektiecafé. IT i stort set 
alle fag i min 5. klasse. 

6:02 50% af timerne med IT. ”Fundamentals” skal være i orden. Mere spændende, 
motiverende, lærerigt. Problemorienteret projektarbejde..”bygget op som i det 
virkelige liv” (7:11) 

7:35 Produkt – først bestemte jeg det, men fra 3. klasse løsere tøjler. Selv bestemme 
produkt. 

8:29 Vellykket forløb?  10 sekunders pause! (fordi de alle var vellykkede?) men så: 
juleprojekt med Ahmed og Ronaldo og fodbold og julemanden som scorede det 
afgørende mål i Ahmeds 25 sider lange PowerPoint-fortælling. (10:43) ”snydt 
ham lidt”, fordi han undervejs lærte PPT og projektarbejdsformen. 

11:23 Superbrugere. Bruge de unges mange kompetencer? Et eksemplarisk eksempel: 
mobiltelefonen. En idé at bruge den i et projekt. Har dog ikke gjort det endnu. 

13:17 Har alle elevers numre i sin egen mobil. Kommunikerer også med forældre sådan. 
 
 
Om superbrugere (fuld transskription) 
Intervieweres tale (spørgsmål) gengives i rødt. 
 
14:21 Er der superbrugere (SB) i nogle af dine klasser? 
 Ja, jeg har kun en klasse, men det er der, ja.  
 Er det 5. klasse? 
 Ja, 
 Ja. [ ] Bruger du dem? 
 Det, det skifter lidt.. 
 Specifikt, som.. som.. 
 Ja, altså, det er ikke sådan noget med at nu har jeg.. nu er du superbruger og så er 

du SB for resten af livet eller et eller andet, sådan foregår det ikke. 
 Nej 
 I de mindre klasser, 2. klasse fx, jamen så forgik det på den måde at hvis vi skulle 

lave et projekt og vi var på Pædagogisk Center og .. øh, det handlede bl.a. om at de 
skulle lave H. C. Andersen, apropos, og noget eventyr-halløj og så skulle de selv 
skanne nogle tegninger ind. Og der lærte jeg så to dygtige elever hvordan man 
skannede tegninger ind. Og så sagde jeg at nu skal I hjælpe mig, når de andre 
kommer og spørger, sådan så at jeg faktisk har en ekstra ressource i 
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undervisningen på den måde, ikke? 
 Ja 
15:07 Fordi, når man laver sådan noget projektarbejde, så kan man ikke, man kan jo ikke 

være 20 steder på en gang. Det er ligesom, hvis de sidder foran hver deres skærm, 
så er det ligesom at have… X antal tavler.  Så derfor er det en god idé, når man 
bruger projektarbejde, øh, som undervisningsform, at have de her superbrugere, 
ikke, som ekstra ressourcer. Og det kan jo så skifte fra hvem det skal være og de 
kan være SB i forskellige discipliner. Osv. 

15:30 Ja, bruger du ordet? 
 Ja, det gør jeg 
 Når du siger til dem,  
 Ja  
 at nu er du… 
 Ja, det gør jeg, ja 
 Så det ved de godt.. 
 Ja, 
 At nu er jeg SB i..  
 Ja 
 i skanning ? 
 Ja, mmm 
 ..Fint nok 
 Og de andre elever, de ved godt…? 
15:47 Ja. Og de accepterer det også. Altså, altså, sådan er det jo lynhurtigt med elever, 

altså, de ved hurtigt hvem der er de bedste til matematik, hvem der er de bedste til 
at læse. Og de ved til gengæld også hurtigt hvem der er den bedste til fodbold. Og 
hvem der er den hurtigste og hvem der er den stærkeste. Så, alt det der, behøver vi 
faktisk slet ikke bekymre os om. Det skal de; det finder de nok selv ud af. Såg 
derfor kan de også godt TÅLE at få at vide at der er nogen der er SB her og det er 
fordi de har nogle kompetencer som nogle andre ikke har. Og sådan er det hele 
vejen igennem deres verden. Det kommer helt af sig selv. 

 Så prøv at fortælle os hvordan du udvælger dem .. til at blive SB? 
16:23 Det gør jeg ud fra to ting, ganske enkelt, til at starte med i hvert fald. Det er at de 

skal have.. et vist intellekt, selvfølgelig, sådan at de kan forstå det her de skal være 
SB i. Det er den ene ting og den anden ting er, at de skal være rimeligt 
omgængelige og sociale, sådan så at… at de kan fungere i den sociale 
sammenhæng det vil være at.. skulle give deres kompetencer eller deres viden.. 
videre til andre elever, ikke? 

 Ja. Træner I decideret i det.. at give viden videre, altså, nu skal du hen og hjælpe 
ham..?  Snakker I om det? 

17:04 Altså, vi snakker om det på det niveau, at jeg siger, at når DU skal lære noget fra 
dig og det gælder så ikke kun med IT, det gælder også hvis man skal hjælpe 
hinanden med danskopgaver og læsning osv. At man ikke går ind og laver 
opgaverne for den anden, fordi så lærer de ikke noget. Sådan nogle ting snakker vi 
om. 
Du skal gøre det på den gode måde, siger jeg, og den gode måde det er der hvor du 
ikke snyder den anden og hopper over hvor gærdet er lavest og bare laver det for 
vedkommende, som ikke kan finde ud af det. Så på den måde snakker vi om det. 
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17:39 Hmm mm. Så der er to sider: Man er dels lidt kvik og lidt god til IT og så har man 
også den der, sådan, kommunikative og empatiske side med sig? 

 Ja, man behøver ikke være god til IT, det kan man blive oplært i, men man skal i 
hvert fald være.. kvik nok til at ku’ lære noget, ikke, altså, men det er de fleste, det 
er de fleste heldigvis, så man kan bruge det på de fleste, selvfølgelig alt efter hvor 
kompleks.. en disciplin det er, øh, vil man selvfølgelig måske.. differentiere lidt 
imellem hvem man vælger, ikke? 

18:14 Ja. Vi har også ligesom fået indtryk af i dag, at, øh, der er også det aspekt i det, 
med at nogen måske fungerer knap så godt i sådan en traditionel klasseunder-
visning og de laver larm og.. keder sig og sådan noget og så kan man måske give 
dem.. et område og et løft, hvor de kan score nogen points? 

 Ja, ja, præcis 
 Går det også ind i dine overvejelser, når du vælger SB? 
18:36 Ja, ja, det gør det i høj grad, det gør det i høj grad. Det gør det. Jeg har.. bl.a. nogle 

tosprogede drenge, som ikke er så skarpe i dansk, og, øh, men som er meget 
omgængelige og meget gerne vil noget med computere, og de…der kan man godt 
mærke at de.. vokser lidt når de får nogle roser den vej der, ikke? 

 Ja, … ok 
19:06 Og i virkeligheden så kan man så sige i dag at, at vores generation der hvor de 

grundlæggende færdigheder og kundskaber det var læsning, skrivning, regning og 
det er det selvfølgelig stadig også i dag, men nu er der altså bare kommet en til 
med som hedder IT og medier, ik? Så i virkeligheden er det lige så grundlæggende 
en færdighed som læsning, skrivning og regning er, ifølge min overbevisning, i 
hvert fald.  

 Ja 
19:30 Fordi, altså uanset hvad du kommer ud for, så skal man ku’ det her, fordi, om du så 

er skraldemand, så skal du registrere ting på computeren og sådan noget, når du er 
færdig, og så videre og så videre, ikke, så man kommer ikke udenom det. 

 Har du indtryk af om dine kolleger de deler den opfattelse? 
 Nogen gør og nogen gør ikke, ja, men jeg synes der er flere og flere der kommer 

med på vognen. Heldigvis. Ofte synes jeg nogle gange også…(latter)  var jeg ved 
at sige, desværre er det, ja, jeg ved ikke hvordan det er. Enten er det så dem der har 
en naturlig interesse i det eller også er det dem.. som selv har små børn… eller 
sådan noget, eller har skole.. skolebørn, hvor de kan se det lidt fra deres egne børns 
side. Hov, det kan godt være det ikke er så vigtigt for mig, men det er sgu vigtigt 
for mine børn, så jeg må hellere ku’ det og så bruger de det også i deres arbejde på 
den måde, ikke? 

 Ja, de kan indse behovet? 
 Ja 
 Hvis du sådan ser det lidt fra oven, det der superbrugerbegreb, som I benytter jer 

af, kan du så dels fortælle os nogle heldige konsekvenser af det og måske også 
nogle problematiske? 

 Altså, jeg skal.. sige med det samme, at det her koncept, det er jo ikke noget vi har 
kørt i flere år, så det er jo ikke lige de kæmpestore erfaringer vi har med det. Vi har 
kun prøvet at køre det hos sådan nogle pilotårgange 

 Ja. 
20:58 Og, øh, jamen øh, jeg synes der har været.. primært gode oplevelser med det, i 
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hvert fald personligt for mig. Der har måske, hvis man skulle hive fat i nogle 
ulemper så ku’ man sige at, at hvis det er herovre i Pædagogisk Center, at de skal 
uddannes som SB, ..der er jo to modeller, altså, at læreren der har den enkelte 
klasse kan selv gøre det, eller også så kan læreren sende de elever herover, som de 
gerne vil have uddannet som superbrugere i en eller anden disciplin. Men så er det 
Michael og jeg som uddanner dem i det. Det kan så.. den sidste model kan godt 
bevirke at eleverne skal ud af nogle andre timer, og det er så selvfølgelig ikke alle 
lærere der er glade for at de skal ud af nogen, af nogen dansktimer eller 
matematiktimer eller engelsktimer eller hvad det nu er. For så går de glip af dem til 
fordel for den her oplæring i en eller anden disciplin. Så det – sårn – kommer 
meget an på hvad for nogle lærere det er. 

 Ja 
 Ja 
 Så det kan være lidt ulempen? 
 Det ku’ være ulempen, fordi øh, Michael og jeg er her nogle bestemte timer og 

hvis de så skal ud af deres egen klasse, så er det nødt til at være i de timer hvor vi 
er her. Og hvis de så tilfældigvis har dansk eller matematik der, så er det ærgerligt 
at de går glip af noget af det ikke? 

 Mmm 
 Sååh, øh, altså, men en bedre løsning ku jo være at man lavede noget, noget 

frivilligt efter skoletid, hvor Michael og jeg selvfølgelig var her… og så ku’ man 
komme og blive uddannet i et eller andet, måske på opfordring fra ens lærer, men 
også på eget initiativ, måske 

 Mmm 
 Altså, der er flere løsningsmodeller i det, men så ville det ikke gå ud over timerne i 

hvert fald. Og man ku lave forskellige former for beviser og dit og dat, som ku’ 
motivere 

 Mmm 
 Ku der være nogen negative aspekter for selve superbrugeren? Altså, jeg har læst 

lidt om nogen projekter der har været kørt på nogle andre skoler, hvor det ikke var 
helt rosenrødt det hele, altså for den enkelte superbruger, hvor de måske oplevede 
at de alligevel ikke var så gode til at hjælpe med det der program når det kom til 
stykket, .. og så stod de der og skulle være den der egentlig ku’ hjælpe, men det ku’ 
de ikke, og..? 

23:12 Ja 
 Har I oplevet sådan noget også?  …… 
 Ja, selvfølgelig har jeg oplevet at SB så skulle stå og undervise en eller anden 

anden og så ku’ de lige pludselig ikke selv finde ud af det alligevel, men det er jo 
naturligt nok, var jeg ved at sige 

 Ja 
 Så får de bare en ekstra hånd og så…kan de det næste gang, ikke? 
 Ja 
 Ja, men altså, narh, ja, jeg ved det ikke. Det synes jeg ikke lige jeg sådan kan nikke 

enormt genkendende til 
 Nej, men det er da godt 
 Ja 
 Det var også noget med at der var gået lidt for lang tid mellem at de var blevet 
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uddannet til det og at de skulle bruge det .. 
 Ja, jo helt klart, det er jo ligesom med vores andres tysk og fransk ikke? 
 Jo (latter) det er nemlig rigtigt..  Så overordnet set så er det, så fungerer det der 

pilotprojekt I har med det, det fungerer meget godt? 
 Det synes jeg, men altså, men som sagt er det jo.. kun på prøvestadiet stadigvæk, 

men det er da noget vi i hvert fald helt sikkert vil arbejde videre med  
24:08 Man kan jo se i hvert fald og måske også høre på vores snak i dag, at deres første 

øh, idé om at få hjælp, det er læreren….Så der ku det måske godt være meget skønt 
for den lærer der bliver råbt på fra alle sider, at 

 Ja, ja 
 ..have nogen andre 
 Ja 
 Og sige: Jamen prøv hende 
 Og det er jo netop også en holdningsændring hos eleverne der skal vænne sig til, at 

Hov, man kan også spørge andre end læreren her, ikke?  
 Jo 
24:36 Og når det først bliver inkorporeret ordentligt her, så går det rimeligt hurtigt, tror 

jeg i den enkelte klasse, ikke? At man kan spørge andre, ikke? 
 Mmm 
 Men man skal lige igennem den hurdle der først. 
 Hvordan har skolen som sådan taget imod, hvis den har taget imod, den idé om 

superbrugere, synes du? 
 Jeg synes, jeg synes ikke særlig godt. Forstået på den måde, ikke noget med at der 

er nogen der har været negative overfor det, men jeg må.. måske nærmere sige 
ligeglade eller ligegyldige, øhh, og det er måske ikke af mangel på interesse, 
måske fordi vi har meget at lave, som I har set nogle gange. Selv om at folk tror 
det ikke… og uha nu har vi fri og sådan noget, ikke? men det er et meget hektisk 
miljø, ik’, der sker mange ting på meget kort tid. Men, men øh, altså vi har da 
måttet sådan ud at headhunte folk for at få gang i nogle pilotklasser og sådan 
noget, ikke? Øhm, der er nogle enkelte nogen der er kommet af sig selv. Og vi har 
endda annonceret det i.. vi har sådan en lille folder, som er sdan en servicefolder 
heroppe fra Pædagogisk Center, som vi kalder Bogormen, hvor der står alle mulige 
aktiviteter, happenings og tilbud om kurser vi laver, osv., ikke. Og der har vi da 
flere gange annonceret det her superbrugerkoncept, at de kan kontakte os og vi kan 
aftale osv. Og de kan også sende op og sådan noget, ik 

 Ja 
25:58 Der er begyndt at komme lidt flere der bruger det. Altså også det der med at sende 

elever bare op, ikke? Men det er ikke sådan fokuseret omkring det med 
superbrugere, det er mere med at sende elever op og få hjælp til et eller andet, 
ikke? 

 Mmm 
 Så vi er stadig på sådan et eller andet stadie hvor vi skal ud og opsøge folk og sige 

Det her det er en god idé. Prøv det nu. 
 Ja 
 Øh, men det er sådan generelt for lærerfolket kommunen over. Der er også lavet 

sådan en fokusevaluering over læring med IT i det hele taget, hvordan Centerteam, 
altså pædagogisk centerteam vejleder lærerne i deres team i de forskellige årgange 
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og der er det også det samme princip, at de komme ikke selv, lærerne, og spørger 
om noget. Jo, de kommer og siger, når de skal låne en bog eller have hjælp til en 
brandslukning: hvordan virker det program eller sådan noget. 

 Ja 
 Men de kommer ikke og siger hvordan kan jeg bruge det her pædagogisk og så 

videre og så videre, men der er nogle enkelte der gør det men, men det er langt fra 
flertallet. Der er det igen vi skal ud at opsøge folk, øhh, altså, det er noget med at, 
at hvis bjerget ikke, hvis vi ikke vil komme til bjerget, så må bjerget komme til 
lærerfolket der, ik’ 

 Mmm 
 Øh.. 
 Så I skal nærmest markedsføre jer.. 
27:05 Ja det skal vi. Vi skal nærmest sådan sælge os selv og vores idéer og ud og 

headhunte, altså for at få folk med på nogen spændende ting, ik’. Det synes jer er 
lidt ærgerligt nogen gange. Men, men de lærere der er med i en fokusgruppe her på 
vores skole som blev interviewet af alle mulige forskellige fra undervisnings-
ministeriet osv, osv. Jamen, deres konklusion var sådan set ens, at de havde 
simpelthen ikke overskud til det. Der er blevet trukket så meget ned over hovedet 
på lærerne, så mange nye ting af det der har været gennem årene, så .. og der 
kommer mere og mere hele tiden, så , så de kan simpelthen ikke finde overskud til 
det. [ ] Så det er ærgerligt 

 Ja 
 Jeg tror ikke det er mangel på interesse, men det er mangel på ressourcer og 

overskud, tror jeg. 
 Og måske heller ikke mangel på behov, når det kommer til stykket, hvis de rigtig.. 
 Mm-øh 
 Altså, det ku vel give en aflastning? 
 Ja, ja 
 Når de skal undervise med IT 
27:58 Ja, ja… men så er der måske, det er måske også heller ikke alle der opfylder helt 

det som står i formålene med at IT skal integreres i alle fag. Det tror jeg langt fra, 
at alle lærere opfylder det krav 

 Mmm 
 Desværre [ ]  og der har jeg da også sagt til vorees egen ledelse at det er jo i 

virkeligheden jeres opgave at sørge for at de gør det. Og det ku man gøre på mange 
måder. En af måderne det var at indkalde til nogen teamsamtaler, hvor man beder 
dem om at tage deres årsplan med. Mmm, det ser fint ud, men hvor er det, er I søde 
at vise mig hvor I integrerer IT i fagene henne og hvordan gør I det? 

 Ja 
28:35 Og så skal der ligge et : Klar parat svar ! Det var en måde at gøre det, men det gør 

vores ledelse ikke, det er ærgerligt. 
 Det her må være anledningen til.. 
 De har også for travlt, ha ha 
 Ja, det har de vist.. 

 
Resumé (fuld transskription slut) 
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28:49 JPCK. Indføre efter ferien – pilotårgange. Frivilligt – få fat i ildsjæle og 
succesoplevelser. Mit mål er i hvert fald at JPCK det ikke bare på sigt skal være 
noget der er frivilligt, men noget som er obligatiorisk her på skolen! (Promovere 
os som IT-skole) Bør være en pligt for alle lærere i alle klasser. Ikke til 
diskussion. Er JPCK-koordinator og vil kæmpe for det. Synes det er et godt 
koncept. Langt bedre med læreres evaluering af færdigheder på forskellige 
områder frem for ”tænd-sluk-prøver”. Beskrevet så generelt så det også er validt 
om tre år. 

31:39 SB og JPCK?  Går fint i spænd. JPCK er en slags motiverende middel. SB er et 
yderligere værktøj. 

32:20 Bevis? Ja, det er motiverende. (mine egne erfaringer) 
33:42 Ikke-SB og videndeling?  SB smitter lidt af. Elever vil gerne hjælpe…, (især) 

når læreren er i nærheden!  Børn er benhårde, vil ikke hjælpe dem de ikke kan 
lide. 

35:06 Vi talte med 5 SB. - Og hvem var det?  (Underforstået – det var ikke mine 
elever!) SB uvillige til at dele viden?  Skelner ml. det de er SB i og deres egne 
selvlærte kompetencer. Sidstnævnte vil de ikke dele – det giver prestige at være 
den eneste der kan. De søger også lærers ros og accept.  

38:04 Incitament til at hjælpe? To bamser – med hjem. Bølle og Bellis. Socialt 
hjælpsom gav Bellis med hjem. 

40:08 Den gode måde at hjælpe på. Vejlede, ikke blot løse opgaven for den anden. 
Ikke tage musen? – Ja. … ”så sidder det mere i håndleddet, ikke?” (Tavs viden) 

41:42 Vise først – Ja, nogle gange (videoredigering fx) 
42:24 Almene SB-kompetencer: ”Det vi skal gøre på sigt, det er at lave nogle globale 

retningslinier for hvad de her superbrugere skal kunne udover den faglige 
disciplin.. og det er også noget vi skal have på plads, men vi er stadig på 
begynderstadiet, det må vi jo indrømme.” 

43:30 De superbrugere vi har talt med kører det i de mindre fag som natur&teknik og 
historie (!), men mine elever har kørt med det siden 1. klasse og i dansk. Så det er 
en mere naturlig ting (at hjælpe på den gode måde). Det vil tage mindst 1 år at 
vænne elever til konceptet og jo ældre de er, jo sværere er det. 

44:11 Man ku’ faktisk godt starte i børnehaveklassen med at øve gensidig hjælp og 
bruge JPCK som gulerod. 

45:37 En pige, som de andre ikke kan lide. 
46:40 Hvad tænder elever på ved IT? (12 sekunders pause) Rent fysiologisk sker der 

noget foran en skærm!  Børn er opflasket med IT og har en anden 
indgangsvinkel, uforbeholdent. De har en umiddelbar nysgerrighed, som gør at 
de kan se en mangfoldighed i værktøjerne. De kan så mange ting, som tænder 
dem. Og det ER jo også spændende – det interaktive og dynamiske. Få svar med 
det samme. 

49:44 Er det bedre med IT ?  Ja, hvis de får succesoplevelser. 
50:40 Lærerrolle? Man SKAL jo bruge IT (Fælles mål) og man kan jo ikke bare stå 

oppe ved tavlen hele tiden. Undervisningsformen ændrer sig og principperne for 
læringsscenarier ligeså. Det eksemplariske princip – Thomas Siehe. 
Projektorienteret. Principper og metode er det centrale, ikke selve indholdet. 
Forskellige undervisningsformer. De tre rum: formidlings-, trænings- og 
studierum.  (54:10) Enzymlærer! 

55:19 Vygotsky. Lære i et socialt rum, med og af hinanden. Nærmeste 
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udviklingszone. Man flytter sig ved hjælp af andre. Dialektisk spil mellem 
hinanden. 

56:45 Featureuge – hvilke elever? De vælger selv – nogle af dem ud fra hvilke lærere 
der er på. Men alle får nok ikke deres førsteønske opfyldt. De er ikke valgt ud fra 
kundskaber. 

 Låne programmer? I princippet nej. 
1:04:13 Ikke kun vælge SB fordi de er sociale. Også god idé og interessant at udvælge 

nogen der er på tværs i den normale undervisning og se hvad en ’kasket’ (og 
medfølgende status ved at være superbruger) kan gøre ved det, fx når de kommer 
tilbage i klassen. 

1:04:45 Hvordan kan vi bruge spil i forb. med mønsterbrydning? Kan det give 
kompetencer, der ku’ smitte af på andre boglige fag. Vi har ikke prøvet det endnu, 
men folkeskolen er meget traditionelt og konservativt indstillet. ’Sådan plejer vi 
ikke at gøre’. 

1:07:10 Spil med iværksættertankegang! 
1:08:15 Fremtiden? Indopereret chip der sender besked til briller eller ur om hvad vi nu 

har behov for fysiologisk. IT og medier er en ny grundlæggende færdighed på 
linie med dansk og matematik. Man er nødt til at forholde sig til det. Datter på 9 
år er langt foran min kone IT-mæssigt. Selv kunne vælge hvad man skal bruge i 
hvilken situation, som JPCK også kræver. 

1:12:00 Hver elev sin egen ”læringspyramide”? IT åbner døre for eleverne til selv at 
påvirke undervisningen mere.        SLUT. 
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Amager Fælled Skole   

   16. marts 2005 
 
Til Amager Fælled Skole! 
 
Vi er tre masterstuderende fra uddannelsen, IKT og læring, som skal skrive speciale til aflevering den 26. 
maj. Vi har i forbindelse med vores interesse for børns og unges IT- og mediekompetencer fået øje på jeres 
skole, der ser ud til at være et sted hvor man tænker tanker og handler for at sikre en heldig integration af 
IT i undervisningen. 
 
Med Birgitte Holm Sørensen fra DPU som vejleder, regner vi bl.a. med at lave en pædagogisk-didaktisk 
analyse af Junior PC-kørekortet. Vi vil gerne fokusere på elevernes mange, uformelle kompetencer og 
mulighederne for at bruge dem i den formelle undervisning, hvor det forekommer os at en del lærere har 
knap så mange IT-kompetencer. Vi er interesserede i Etienne Wengers tanker om praksisfællesskaber og 
situeret læring, ikke mindst fordi eleverne her kan få mulighed for at folde sig ud som både hinandens lærere 
og kammerater, mens lærerrollen drejes i retning af rådgiver eller coach. 
 
Men det teoretiske er ikke det centrale, for vi vil gerne skrive et analyserende speciale baseret på kon-
krete iagttagelser og kunne tænke os at basere os på et case-study. 
 
Derfor vil vi med denne henvendelse spørge om I kunne tænke jer at hjælpe os? 
 
Når vi spørger netop jer, skyldes det flere forhold: 
 

• På et nyligt seminar berettede Rambøll Management om resultaterne af itmf-projektet, og vi så 
IT-vejlederen, Jesper Campbell Barratt, fortælle om arbejdet på jeres skole.  

• Vi interesserer os for mulighederne for at skabe vidensdeling (også den tavse) mellem eleverne. 
• I opererer med begrebet superbrugere, hvilket for alvor gør os nysgerrige. Vi har kikket på be-

skrivelsen af jeres elevsuperbrugere og kunne godt tænke os at bruge begrebet som udgangs-
punkt for vores case-study. 

 
Det kunne vi tænke os: 
 
En samtale, måske et interview med jeres IT-vejledere. Eventuelt med en vejleder og en ’menig’ lærer. 
Vi kunne tænke os at få lov til at iagttage elevers arbejde med IT, gerne både med noget kendt og med no-
get nyt. Vi kunne også ønske os mulighed for enkelte videooptagelser af nogle elevers arbejde med IT. 
Muligvis en superbruger i aktion? Vi er klar over at dette nok kræver forældregodkendelse og vil indhente 
den, hvis det skulle blive aktuelt. 
 
Endelig håber vi at I har mulighed for hurtigt at melde tilbage. Og ville blive rigtig glade for en uforplig-
tende tilkendegivelse allerede inden påske. 
 
Mange venlig hilsener 
 
 
Pia Thomsen 
Jens Slotmann  
Hans H.Thorup (mobiltlf. 2047 2806) 
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