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1.0+Indledning++
I!2007!lancerede!den!danske!regering!en!stort!anlagt!vision!for!”Danmarks!strategi!for!livslanglæring”,!
Heri! forlyder! det,! at:! ”Globaliseringen- og- den- teknologiske- udvikling- rummer- en- række- væsentligeudfordringer.- Det- gælder- for- Danmark- som- for- de- europæiske- lande- og- øvrige- OECD=lande,- at- envelkvalificeret- arbejdsstyrke- er- afgørende- for- at- sikre- konkurrenceevne- og- velfærd.”1!Videnssamfund,!
netværkssamfund,!digitalisering,!globalisering!\!der!findes!mange!betegnelser,!der!knytter!sig!til!dette!
fænomen.!Diskussionen!af,!hvorvidt! følgevirkningerne! af! denne! udvikling! er! udpræget! negative! eller!
positive,!synes!ikke!at!tydeliggøre!essensen!heraf.!For!skal!vi!anskue!IT\teknologien,!der!bærer!disse!
forandringer,!som!en!trussel!mod!eller!en!nødvendig!forudsætning!for!fremtiden?!!
Da! netop! undervisningssektoren! er! udråbt! til! at! være! nøglen! til! at! føre! Danmark! ind! i! fremtidens!
globaliserede!verden,!er!det!om!noget!her,!tendensen!med!digitalisering!og!teknologisering!kommer!til!
udtryk.! Vi! har! set! det! i! de! generelle! politiske! udmeldinger! igennem! årtier,! ikke! mindst! på!
ungdomsuddannelserne,!hvor!der!i!hedengangne!tider!er!gennemført!en!række!udviklingsorienterede!
projekter!

såsom!

”Det!

virtuelle!

gymnasium”

2

!og!

det!

tværinstitutionelle!

projekt!

”DetdigitaleNordjylland”3,!hvor!det!primære!afsæt!har!været!at!indfange!og!høste!erfaringer!med!den!
moderne! teknologi! i! et! undervisningsperspektiv;! en! udvikling! der! ikke! mindst! er! implementeret! i!
gymnasieskolen! med! 2005\reformen,! hvor! IT! har! fået! en! helt! særlig! plads! i! såvel! formål! og!
undervisnings\vejledninger! for! de! enkelte! fag,! uden! der! dog! præsenteres! egentlige! IT\pædagogiske!
strategier4.! Sideløbende! er! den! pædagogiske! forskning! om! IT! i! undervisningen! blevet! et! gradvist!
større! felt,! hvor! gymnasieområdet! har! været! under! luppen! i! bl.a.! det! stort! anlagte! forsknings\,!
udviklings\!og!netværksprojekt!”Undervisningsorganisering,-=former-og-=medier-på-langs-og-på-tværs-afgymnasiale- uddannelser- 2011=2012.”5!I! projektet! har! 17! af! landets! skoler! deltaget! med! en! vifte! af!
projekter!med!fokus!på!nytænkning!af!undervisning!vha.!IT.!I!de!seneste!år!har!tablets!og!især!Ipaden!
haft! megen! fokus.! Dette! sås! bl.a.,! da! Odder! Kommune! i! januar! 2012! søsatte! Ipad\projektet! ”1\1”,!
hvor!samtlige!Odder!kommunes!elever!og!lærere!fik!udleveret!en!Ipad! –!et!projekt!der!for!alvor!var!
med!til!at!sætte!Ipads!på!undervisningssektorens!dagsordenen6.!Året!inden!havde!Odder!Gymnasium!
tillige! igangsat! to! forsøgsklasser! med! Ipads,! og! især! med! afsæt! i! dette! projekt! bredte! Ipad\
forsøgsklasser!sig!som!ringe!i!gymnasieskolens!vand,!bl.a.!til!de!nordjyske.!Hjørring!Gymnasium!&!HF!
blev!således!i!2012!en!af!pionererne!blandt!gymnasier!med!Ipad\klasser,!men!det!lykkedes!desværre!
ikke!at!blive!tilkoblet!nogen!af!de!sideløbende!forskningsprojekter,!der!i!sin!tid!kom!i!kølvandet!på!den!
nye!IT\teknologi!i!gymnasieskolen.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Danmarks!strategi!for!livslanglæring,!UVM!2007!!
2!www.detdigitalenordjylland.dk!!
3!Det!Virtuelle!Gymnasium!–!vision!og!strategi,!UVM!2002!
4!Paulsen!&!Kruse!(2010),!s.!57!

5!Mathiasen!&!Gregersen!2.!midtvejsrapport,!2011\2012.!
6!http://www.oddernettet.dk/!
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1.1+Formål+&+fokus+for+evalueringen+
Det! er! denne! evaluerings! indledende! påstand,! at! ikke! alt! IT! er! god! IT! \! lige! såvel! som! ikke! alt!
undervisning!er!god!undervisning,!men!det!betyder!ikke,!at!vi!holder!op!med!at!undervise!og!forbedre!
denne.! Netop! derfor! er! det! nødvendigt! at! rette! fokus! på! IT\didaktisk! praksis.! Dette! er! dog! ikke! et!
entydigt! begreb,! og! det! er! relevant! med! en! række! anmærkninger,! når! vi! bevæger! os! ned! på!
institutionsplan! og! ikke! mindst! ind! i! de! enkelte! fag.! Derfor! skal! tre! forhold,! der! indrammer! Hjørring!
Gymnasium!&!HFs!Ipad!projekt,!indledningsvis!kort!berøres.+
For-det-første!er!det!væsentligt!at!slå!fast,!at!brugbare!erfaringer!skal!tage!afsæt!i!gymnasiets!praktiske!
virkelighed,!hvilket!også!var!en!af!hovedkonklusionerne!i!UVM!undersøgelsen!”Fag,!pædagogik!og!IT!i!
det! almene! gymnasium”! allerede! tilbage! i! 2001,! da! døren! til! IT! for! alvor! blev! åbnet;! ”Er- det- ikketilfældet,-risikerer-visionen-at-få-karakter-af-luftspejlinger-eller-mål,-der-er-inden-for-synsvidde,-men-udenfor- rækkevidde- =- og- i- øvrigt- fuldstændig- uinteressant- for- andet- end- en- teoretisk- diskussion.”7.! Mere!
specifikt! betyder! dette! for- det- andet,- at! der! tages! afsæt! i! elevsiden! og! elevernes! egne! erfaringer! og!
oplevelser!

med!

IPad!

som!

læringsredskab.!

Hertil!

er!

der!

gennemført!

en!

større!

spørgeskemaundersøgelse! i! Lectio! i! foråret! 2015! i! alle! Ipad\klasserne! samt! ydermere!
fokusgruppesamtaler! med! samtlige! Ipad\elever! i! grupper! af! 3\48.! Sidstnævnte! samtaler! blev! alle!
optaget!og!dokumenteret!med!Ipads!via!programmet!MailVU.!Et!sidste!forhold,!der!gør!sig!gældende,!
er!for-det-tredje,-at!der!primært!fokuseres!på!forhold!omkring!IT\!i!undervisningen,!der!knytter!sig!til!
akserne! mellem! fag\elev\lærer 9 ,! og! dermed! berøres! institutionsplanet! kun! perifert.! Dvs.! forhold!
omkring!Hjørring!Gymnasium!&!HFs!krav!om!brug!af!kommunikationsfora!som!First!Class,!Office365!
Lectio,!computere,!IT\reglementer!og!lignende!vil!kun!blive!behandlet!i!relation!til!elevsiden.!Dog!vil!
dele!af!erfaringerne!fra!evalueringen!som!helhed!også!kunne!anvendes!som!retningsgivende!i!forhold!
til!en!fremtidig!IT\strategi!og!indsats!på!institutionsplanet.!
Det! egentlige! formål! med! evalueringen! bliver! dermed! at! se! nærmere! på! Ipaden! som! redskab! for!
eleverne! i! undervisningen.! Det! er! dog! allerede! her! væsentligt! at! pointere,! at! IPP! overvejende! ! har!
anlagt!en!mere!eksplorativ-position!frem!for!en!mere!klassisk-position10.!Dette!betyder,!at!Ipad!projektet!
først!og!fremmest!har!haft!til!hovedformål!at!udfordre!og!undersøge!nye!muligheder!for!brug!af!IT!til!
at! udvikle! den! didaktiske! praksis,! frem! for! en! mere! behersket! støtte! af! den! eksisterende! praksis.! En!
skelnen! kan! være,! at! skiftet! for! alvor! sker,! når! undervisningen! går! fra! IT\støttede! til! IT\baserede!
læringsdesigns.!Dvs.!at!i!sidstnævnte!kan!undervisningen!ikke!finde!sted!uden!brugen!af!IT11,!!hvilket!
er!en!naturlig!følge!af,!at!alle!tre!Ipad\klasser!og!\elever!i!udgangspunktet!har!arbejdet!med!Ipads!som!
fælles!IT\kulturbærende!redskab.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Fag,!pædagogik!og!IT!i!det!almene!!gymnasium!(1.!rapport),!UVM!2002!
8!Dataindsamlingen!foregik!i!ugerne!18/19!2015!på!Hjørring!Gymnasium!&!HF!
9!Reference!til!”Den-didaktiske-trekant”!Kyrstein!&!Vestergaard!(2006),!s.!53ff!
10!Knudsen!&!Henriksen!(2009),!s.!76!

!

11!Damberg!et!al.!(2006),!s.!318!!
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1.2+Kort+rammebeskrivelse+af+Ipad+Projektet+(IPP)12+
Ipad! projektet! tog! sin! tidlige! begyndelse,! ! efter! at! en! mindre! delegation! af! lærere! fra! Hjørring!
Gymnasium! havde! deltaget! i! netværket! ’E\fokus’! i! Kolding! tilbage! i! efteråret! 2010,! hvor! en! af!
konferencerne!havde!Ipad!som!særligt!fokus!i!et!læringsperspektiv.!Foranlediget!heraf!blev!der!af!en!
håndfuld!lærere!forfattet!en!generel!ansøgning!om!opstart!af!en!IP\forsøgsklasse,!hvilket!blev!positivt!
modtaget!af!ledelsen,!idet!IT\læring!blev!anset!som!en!væsentlig!del!af!gymnasiets!mål!og!visioner!for!
skoleudvikling.! ! I! foråret! 2012! gik! det! egentlige! forberedelsesarbejde! derfor! for! alvor! i! gang! på!
institutionssiden!dels!i!forhold!til!indkøb!og!teknik,!i!forhold!til!udvælgelse!af!deltagende!lærere!til!den!
kommende! Ipad\klasse! og! dels! i! forhold! til! at! udarbejde! en! overordnet! strategi,! hvor! der! bl.a.! blev!
nedsat! et! indledende! koordinationsudvalg! mellem! de! forskellige! involverede.! Dette! udvalg! har! dog!
ændret! både! form! og! størrelse! i! takt! med! projektets! forløb.! For! yderligere! rammevilkår! henvises! til!
Bilag!213,!rektors!skrivelse!samt!de!reviderede!generelle!målsætninger!beskrevet!i!Bilag!314.!
På! lærersiden! foregik! der! en! del! både! formel! og! uformel! erfaringsudveksling! samt! efteruddannelse.!
Dette! omfattede! bl.a.! fælles! mødesessioner,! mindre! oplæg,! ofte! med! et! IT\teknisk! sigte,! samt!
ekskursioner! ud! af! huset.! I! maj! 2012! besøgte! tre! af! de! deltagende! Ipad\lærere! således! bl.a.! Hasseris!
Gymnasium! i! Aalborg! for! at! indsamle! erfaringer! og! sidde! med! til! bords! ved! evaluering! af! deres!
igangværende! Ipad\klasser.! Senere! i! starten! af! september! 2012! deltog! samtlige! lærere,! der! er!
involveret!i!IPP!samt!det!sideløbende!IT\klasse!projekt,!i!den!stort!anlagte!IPAD\konference!i!Odder.!
Odder! Gymnasium! og! kommune! havde! som! nævnt! igennem! starten! af! 2010’erne! gjort! sig! særligt!
bemærket!for!deres!progressive!IT\satsning!’1til1’!på!hele!børne\unge!området,!hvor!konferencen!for!
undervisere!og!aktører!på!ungdomsuddannelser!var!et!led!i!at!give!’knowhow’!og!praksis!erfaring!fra!
klasselokalerne!videre.!
Da!den!første!IPP!klasse!ved!afslutningen!af!skoleåret!2012/13!havde!været!forsøgskaniner,!blev!det!
fra! ledelsen! besluttet! at! udvide! og! dermed! fortsætte! IPP! med! yderligere! en! ny! klasse! i! det!
efterfølgende! skoleår.! En! beslutning,! der! tilsvarende! gjorde! sig! gældende! for! skoleåret! 2014/15,!
hvorfor! der! i! indeværende! skoleår,! hvor! denne! evaluering! er! foretaget,! har! været! IPP! klasser! på!
samtlige! tre! STX\årgange.! ! Dette! giver! et! rimeligt! solidt! grundlag! for! at! kunne! iagttage! ligheder! og!
forskelle!på!tværs!af!årgangene,!dog!med!det!forbehold,!at!der!både!i!forhold!til!den!IT\tekniske!del,!
elevsammensætning! og! lærerbesætning! af! IPP\klaserne! er! tale! om! meget! forskellige! situationelle!
kontekster!for!brugen!af!Ipad!i!en!didaktisk!praksis.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Fremover!forkortes!Ipad\projektet!som!’IPP’!
13!Rektors!(AU)!informationsbrev!03.07.2012!

14!Reviderede!mål!efter!drøftelse!med!IPP\lærerne!
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1.3+Hvem+er+IpadMeleverne+i+IPP?++
IPP! omfatter! tre! forskellige! STX\klasser! fordelt! på! tre! årgange! henholdsvis;! 1A! (25! elever)! sproglig!
studieretning! 12! og! 13,! 2A! (29! elever)! sproglig! studieretning! 12! og! 13! samt! 3L! (23! elever)!
samfundsvidenskabelig! studieretning! 14.! Aldersmæssigt! følger! IPP\eleverne! forventeligt! den! typiske!
fordeling!fra!15\21år15.!Den!kønsmæssige!fordeling!af!elever!!i!IPP!klasserne!er!derimod!ca.!!80%!piger!
og! 20%! drenge 16 ,! hvilket! udgør! en! lille! overepræsentation! af! piger! i! forhold! til! den! generelle!
sammensætning!af!elever!på!Hjørring!Gymnasium!&!HF.!I!forhold!til!nogle!af!de!overvejelser,!der!blev!
gjort! i! IPP’s! forberedende! faser,! synes! den! kønsmæssige! fordeling! umiddelbart! overraskende,! da!
forventningen!bl.a.!var,!at!et!sådan!digitalt!projekt!især!ville!have!et!tiltrækningspotentiale!blandt!den!
type! elever,! der! fx! i! Mats! Trondmans! optik 17 !betegnes! som! ”ikke\socialiserede”! og! i! andre!
sammenhænge!også!kaldes!”de!gymnasiefremmede”,!herunder!især!drenge.!Dog!er!forklaringen!herpå!
umiddelbart,! at! Ipad! eleverne! i! meget-lav-grad! overhovedet! var! klar! over,! at! netop! deres! klasse! var!
udvalgt!til!IPP,!hvilket!ca.!84%18!af!eleverne!på!tværs!af!årgange!svarer!i!undersøgelsens!skriftlige!del.!!
Dermed!vil!der!med!to!sprogligt!tonede!klasser!i!IPP!være!en!forventelig!overrepræsentation!af!piger.!!
Dette!skal!ses!i!perspektiv!til!at!ca.!85%!af!eleverne!angiver,!at!IPP!i!lav-grad!eller!meget-lav-grad19!var!
afgørende! for! deres! studieretningsvalg! efter! grundforløbet,! hvor! IPP! som! sådan! var! velkendt! på!
årgangene.! En! indledende! erfaringsopsamling! kunne! derfor! være,! at! fremtidige! digitale! projekter! i!
højere! grad! skal! profileres! overfor! kommende! elever,! såfremt! man! ønsker! at! fremme! en! mere!
målrettet!rekruttering!med!henblik!på!et!særligt!fokus!på!bestemte!elevtyper!og!IT!i!undervisningen.!!!!

2.0+Ipad+i+undervisningen+
Igennem! en! årrække! er! IT! som! beskrevet! indledningsvis! blevet! et! element! i! undervisningen,! som! vi!
bliver! nød! til! at! forholde! os! til,! om! vi! vil! det! eller! ej.! Niels! Knap! og! Elsebeth! Lauridsen! omtaler!
fænomenet! som! ”den! langsomme! revolution”20!med! to! sideløbende! paradigmer,! hvor! IT! gradvist!
optages!i!den!eksisterende!undervisning,!samtidig!med!at!helt!nye!undervisningspraksis!opstår!\!Men!
er!det!lykkedes!i!IPP!at!håndgribeliggøre!fænomenet!i!undervisningsøjemed?!

2.1+Instruktionisme+vs.+Konstruktionisme++
Inden!der!ses!nærmere!herpå,!bør!der!indledningsvis! grundlæggende!skelnes!mellem!to!positioner!i!
den! didaktiske! tilgang! til! IT! i! undervisningen! på! et! mere! generelt! plan.! ! Hvor! der! i! den! spæde! start!
mest! af! alt! var! tale! om! IT! anvendelse! med! relativt! enstrengede! funktioner,! er! der! med! de! nyeste!
muligheder! indenfor! IT\området,! såsom! Ipad! opstået! ”grundlag- for- samarbejdsrelationer- der!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Spørgeskemaundersøgelse!Punkt!1.2!!Generelt:!”Hvilken!alder?”!
16!Spørgeskemaundersøgelse!Punkt!1.1!!Generelt:!”Hvilket!køn?”!
17!Damberg!et!al.!(2006),!s.!435ff!
18!Spørgeskemaundersøgelse!Punkt!1.4!!Generelt:!”Var!du!før!dit!valg!af!studieretning/klasse!klar!over!at!netop!

din!klasse!var!udvalgt!til!Ipad\projektet?”!
19!Spørgeskemaundersøgelse!Punkt!1.3!!Generelt:!”I!hvilken!grad!var!Ipad\projektet!afgørende!for!dit!valg!af!

studieretning/klasse?”!

20!Damberg!et!al.!(2006),!s.!318!!
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faciliteterer- meningsforhandling,- refleksivitet- og- læring”21.! I! denne! proces! kan! man! evt.! også! forklare!
tilblivelsen! af! to! didaktiske! tilgange! til! IT! med! begreberne! ! instruktionisme! og! konstruktionisme.!
Førstnævnte! tilgang! er! inspireret! af! behavioristisk! læringsteori,! hvor! lærerens! funktion! i! forhold! til!
eleverne! først! og! fremmest! bliver! at! instruere! færdige! løsninger.! Instruktionismen! faciliterer! derfor!
først! og! fremmest! en! deduktiv! didaktisk! tilgang! til! anvendelsen! af! IT.! Eksempler! herpå! kunne! være!
sprogtræningsprogrammer! eller! elektroniske! modeller! og! tests,! hvor! der! kun! forefindes! én! korrekt!
svarmulighed.!I!direkte!modsætning!hertil!står!konstruktionismen,!der!opfordrer!til!en!mere!induktiv!
didaktisk!forståelse!af!IT.!Essensen!er!her,!at!læring!og!konstruering!af!viden!hos!eleverne!i!betydelig!
grad! finder! sted,! når! muligheden! for! at! eksternalisere! stoffet! er! til! stede,! og! her! kan! IT! positivt!
medvirke! til! at! skabe! disse! sociale! kontekster! indenfor! rammerne! af! undervisningen.! Dette! kan! ske,!
når!fx!computer!såvel!som!Ipaden!medvirker!til!at!skabe!rum!for!”iagttagelse-af-egen-læring,-alene-ellersammen-med-andre”.22!!Sagt!med!andre!ord!er!der!rent!billedligt!tale!om!at:!”klaveret-og-dørklokken-ersmukke- metaforer- for- henholdsvis- de- åbne- og- lukkede- funktionaliteter- (…)- som- sindbilleder- påhenholdsvis-konstruktionisme-og-instruktionisme”23.!

2.2+Ipad+vs.+fag+
At! skelne! mellem! disse! to! didaktiske! tilgange! har! afgørende! betydning! for! at! forstå,! hvilket!
læringspotentiale! og! hvilken! værdi! den! enkelte! lærer! såvel! som! fag! tillægger! Ipaden! i! det! daglige!
virke.! Her! er! en! væsentlig! erfaring! fra! de! kontinuerlige! IPP\fællesmøder,! at! det! især! er! de! fag! og!
lærere,! der! har! tilgået! IPP! ud! fra! en! konstruktionistisk! IT\didaktisk! forståelse,! der! har! gjort! brug! af!
Ipaden!og!set!et!udviklingspotentiale!i!denne.!Kort!sagt,!når!den!målrettede!inddragelse!af!Ipaden!har!
haft! til! formål! at! flytte! læringsprocesserne! omkring! kernestoffet! til! situerede! kontekster,! der! giver!
øget!rum!for!fx!(selv)refleksion,!diskussion!og!faglig!nysgerrighed,!så!har!begejstringen!på!lærersiden!
været! størst.! Omvendt! har! interessen! med! projektets! udvikling! været! tilsvarende! faldende,! hvis!
Ipaden!for!læreren!er!reduceret!til!et!redskab,!hvis!eneste!funktion!er!at!erstatte!noget,!man!allerede!
gør!og!kan!i!forvejen!med!andre!midler.!!Da!lærersiden!som!sådan!ikke!har!været!genstand!for!videre!
undersøgelse!i!denne!evaluering,!grundet!den!metodiske!og!tidsmæssige!ramme,!vil!lærerperspektivet!
ikke!blive!behandlet!selvstændigt!yderligere.!
Når! det! gælder! elevernes! oplevelse,! viser! undersøgelsens! samlede! empiri! for! alle! IPP\eleverne,! som!
det! fremgår! af! i! Tabel! 1! og! Tabel! 2,! en! meget! tydelig! tendens.! ! Især! i! de! humanistiske! fag! og! i!
samfundsfag! har! eleverne! oplevet! Ipaden! særligt-gavnlig,! modsat! i! de! mere! naturvidenskabelige! fag.!
En! tendens,! der! tillige! understøttes! af! elevernes! oplevelse! af! fag,! hvor! Ipaden! ikke- er! gavnlig.! I!
fokusgruppesamtalerne!udtrykker!flere!af!eleverne!på!samtlige!årgange,!at!især!i!fysisk!og!matematik!
har! Ipaden! begrænsninger! i! forhold! til! formler! og! ligninger,! hvilket! umuliggør! brugen,! hvorimod! fx!
sprogfagene!vinder!gavn!af!sproglige!apps!og!videosekvenser.!Dog!skal!det!bemærkes,!at!der!imellem!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Damberg!et!al.!(2006),!s.!319!
22!Damberg!et!al.!(2006),!s.!320!
23!Knudsen!&!Henriksen!(2009),!s.!79!
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årgangene!også!er!markante!forskelle!at!spore!i!1A!og!2A,!sammenlignet!med!3L,!hvilket!kan!skyldes!
studieretningen.!!

!
I!forlængelse!af!ovenstående!kan!en!anden!væsentlig!tendens!iagttages!mellem!årgangene,!nemlig!at!
den!oprindelige!IPP!klasse,!3L,!i!udpræget!grad!oplever,!at!lærerene!ikke!har!gjort!væsentlig!brug!af!
Ipad!i!undervisningen!sammenlignet!med!1A,!hvor!over!halvdelen!oplever,!at!Ipaden!i!meget-høj-grad!
eller! høj-grad! anvendes,! som! det! fremgår! af! Tabel! 3.! Forklaringerne! på! denne! markante! forskel! kan!
være!flere.!For!det!første!kan!det!tænkes,!at!nyhedsværdien!af!Ipaden!som!redskab!med!tiden!aftager,!
hvorfor!3L!efter!tre!år!er!blevet!tilvænnet!Ipaden!som!naturligt!redskab,!og!ikke!længere!anerkender!
brugen!heraf!som!noget!væsentligt.!!For!det!andet!kan!forskelle!i!fagsammensætning!mellem!1g,!2g!og!
3g!påvirke!elevernes!oplevelse,!på!trods!af!de!er!blevet!bedt!om!at!fortage!en!helhedsvurdering.!Dog!er!
tendensen!så!markant,!at!en!tredje!og!nok!endnu!vigtigere!forklaring!er,!at!3L!med!tiden!oplevede,!at!
ikke!bare!lærernes!brug,!men!også!deres!egen!brug!af!Ipaden,!bl.a.!pga!store!tekniske!begrænsninger!i!
forhold! til! kapacitet! og! lagringsplads,! gjorde,! at! oplevelsen! af! fordelene! ved! at! bruge! Ipad! var!
begrænsede!i!forhold!til!bærbare!computere.!Initiativet!på!såvel!lærer!og!elevsiden!på!den!første!IPP\
årgang!svandt!så!at!sige!ind,!hvilket!flere!af!fokusgruppesamtalerne!i!undersøgelsen!bekræfter,!fx!”I-1gvar- det- rigtige- godt,- og- lærerene- virkede- til,- de- virkelig- gerne- ville,- men- i- 3g- var- der- næsten- ingen,- derbrugte- den- mere,- heller- ikke- lærerne”24.! Ligeledes! ses! den! mere! positivt! forventningsfulde! holdning!
komme!til!udtryk!i!1g!og!til!dels!2g!klasserne,!hvor!en!meget!positiv!elev!udtrykker,!at:!”Lærerne-gør-etkæmpe-stykke-arbejde-for-at-tilpasse-undervisningen-til-de-behov,-os-med-iPads-har.-De-er-ikke-bange-forat-eksperimentere,-og-lader-os-tit-få-frie-tøjler-til-at-finde-ud-af-en-masse-selv,-hvilket-gør,-at-vi-lærer-langtmere”25.-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
25!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!
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Et!andet!centralt!tema!i!forbindelse!med!fagenes!anvendelse!af!Ipaden,!er!selvsagt!også!spørgsmålet!
om!kompetencer.!Her!har!der!på!institutionsplanet!været! en!lidt!divergerende!strategi!for!IPP.!Hvor!
der!i!forbindelse!med!første!årgang!3L!var!en!direkte!målrettet!rekruttering!af!interesserede!lærere!på!
stort!set!alle!studieretningens!fag,!har!dette!på!de!efterfølgende!to!IPP!klasser!kun!været!gældende!for!
de!flerårige!fag,!hvor!lærerbesætningen!i!flere!tilfælde!har!været!gengangere.!Dette!har!sikret!en!vis!
grad! af! erfaringstilegnelse,! men! først! og! fremmest! hos! denne! gruppe! af! lærere.! ! Dog! har! egentlig!
erfaringsudveksling!og!en!mere!teoretisk!efteruddannelse!været!begrænset!og!ofte!op!til!den!enkelte!
lærer!at!opsøge.!!I!Tabel!4!tyder!det!dog!på,!at!IPP\eleverne!samlet!set!generelt!oplever!lærerne!som!
kompetente! til! at! anvende! Ipaden! som! læringsredskab,! da! blot! ca.! 10%! vedrørende! lærernes! evner!
svarer-dårlige!og!ingen!rigtig-dårlige,!hvoraf!størstedelen!i!øvrigt!ses!hos!en!af!de!tre!klasser.!!!!
I!!forlængelse!af!ovenstående!iagttagelser!om!Ipad!vs.!fag!bør!det!understreges,!at!store!forskelle!på!
elevernes!oplevelse!kan!være!afhængigt!af!den!enkelte!elevtype!såvel!som!dennes!faglærer.!Følgende!
citat!fra!en!elev!i!1A!i!fokusgruppesamtalerne!udtrykker!dette:!”Det-hele-handler-om,-at-lærerne-finderkonkrete-programmer,-som-kan-benyttes-i-undervisningen.-Det-er-essentielt,-at-apps'ne-fungerer-til-dentype-undervisning,-som-de-skal-bruges-til.-Jeg-tror-som-sådan-ikke,-at-der-nogen-fag,-den-overhovedet-ikkekan-bruges-til-=-det-handler-nærmere-om-softwaren-og-lærernes-forståelse-og-engagement.”26.!

+
3.0+Ipad+&+Læringsramme+
I!forhold!til!IPP’s!læringsramme!på!et!mere!teoretisk!anvendeligt!plan,!kan!der!fx!henvises!til!Karsten!
Gynthers! didaktiske! model! fra! 200527,som! ses! i! Figur! 1.! Det! grundlæggende! princip! i! denne! er,! at!
forskellige! undervisningsformer! sammenkædes! med! diverse! IT! relaterede! undervisningselementer,!
hvorved! vi! får! et! bud! på,! hvordan! IT\potentialet! kan! integreres! med! almenpædagogiske! forhold.!
Modellen!vil!som!sådan!ikke!blive!anvendt!direkte!i!evalueringen,!men!hovedtesen!i!modellen!synes!på!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
27!Damberg!et!al.!(2006),!s.!323!
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sin!vis!at!indramme!den!IT\læringsforståelse,!der!også!kendetegner!den!generelle!erfaring!fra!IPP!på!
Hjørring! Gymnasium! &! HF,! nemlig! at! ”forskellige- arbejdsformer- eller- læringsformer- er- priviligerede- iforhold- til- udviklingen- af- vidensformer,- og- de- kan- –- integreret- med- forskellige- digitale- teknologierbidrage-på-hver-deres-måde-til-erhvervelsen-af-vidensformerne”28.!!!

!

3.1+Anvendelsesformer+
For! at! evaluere! på! erfaringerne! fra! IPP! i! forhold! til! læring,! synes! det! oplagt! i! første! omgang! at! se!
nærmere! på,! hvilke! undervisningsformål! eleverne! har! anvendt! Ipaden! til.! I! undersøgelsens! skriftlige!
del! er! der! spurgt! ind! til! tre! specifikke! anvendelsesformer,! som! forventes! at! udgøre! den! primære!
anvendelse.!I!Tabel!5!og!Tabel!6!ses!i!første!omgang!IPP!elevernes!brug!af!Ipad!til!de!typiske!gøremål,!
henholdsvis!litteratur!og!notater.!

!
I! disse! tabeller! har! det! været! meningsfyldt! at! adskille! de! enkelte! klasser,! da! især! eleverne! i! 3L! for!
hovedpartens! vedkommende! som! tidligere! nævnt,! havde! udskiftet! Ipaden,! da! undersøgelsen! blev!
foretaget.! Tendensen! for! klasserne! 1A! og! 2A! er! dog! tydelige,! nemlig! at! Ipaden! i! meget! stor!
udstrækning!er!det!primære!redskab!i!forhold!til!både!bøger!og!notater.!Fordelene!herved!udtrykker!
en!elev!således!i!fokusgruppesamtalerne:!”Det-er-virkelig-praktisk-at-have-alle-sine-materialer-ét-samletsted-og-derfor-ikke-skulle-fylde-sin-taske-med-mange-bøger,-mapper-osv.”29.-Dog!er!dette!ikke!entydigt,!og!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Ibid.!
29!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!
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det!som!flere!nævner,!som!det!største!begrænsning,!er,!at:!”Man-kan-ikke-læse-en-tekst-og-skrive-noterpå- samme- tid”30.! Dertil! kommer! de! tekniske! udfordringer! såsom! lagerplads,! kapacitet! og! kravet! om!
stabilt!internet,!der!af!flere!af!eleverne!opleves!som!et!generelt!problem.!Dette!vil!kort!blive!uddybet!!i!!
afsnit! 5.1.! Ydremere! bør! det! bemærkes,! at! I\bogs! og! e\bogs! plaformene! har! været! under! løbende!
udvikling! hos! forlagene! siden! IPP’s! tidlige! fase! i! 2010.! Oftest! har! forlagenes! udbud! af! elektroniske!
løsninger! til! klasse\! og! institutionsplan! båret! tydeligt! præg! af,! at! dette! område! er! relativt! nyt,! og!
brugerfladen!og!brugervenligheden!har!lidt!herunder.!I!denne!sammenhæng!har!det!dog!været!en!stor!
fordel,!set!fra!lærersiden,!at!indkøbene!var!frigjorte!til!den!enkelte!lærer!uden!et!større!bureaukrati.!
Udover! de! mere! tekniske! komplikationer,! der! kan! hæmme! den! optimale! brug! af! Ipaden,! har! det,!
uanfægtet! elevtyper,! også! haft! afgørende! betydning,! at! 3L! som! den! første! forsøgsklasse! har! haft! et!
mere! uprøvet! forløb,! hvor! det! har! taget! tid! at! finde! de! optimale! programmer! til! fx! notater.! Tillærte!
erfaringer! hermed! fra! både! lærersiden! og! på! institutionsplan! er! naturligvis! kommet! de! senere! IPP\
klasser!til!gode.!
En!anden!interessant!iagttagelse!er,!at!der!også!er!indikationer!på!en!e\læringskulturel!forskel!på!den!
første! IPP\klasse! og! den! nyeste! 1A.! Hvor! tablets! og! Ipaden! var! relativt! nyt! for! få! år! siden,! er!
implementeringen! heraf! i! de! unges! livsverden! gået! stærkt.! Dette! symboliseres! fint! ved,! at! der! siden!
IPP!opstart!er!kommet!en!ny!version!af!Ipaden!hver!årgang.!Hvor!det!hos!3L!i!starten!var!udpræget!
vanskeligt! og! fremmed! for! mange! af! eleverne! at! overgå! til! notater! på! Ipaden! og! dens! mere! intuitive!
brugerflade! og! tastatur,! har! dette! hos! 1A! været! relativt! problemfrit! og! nærmest! naturligt.! Dette!
understøttes! tydeligt! at! fokusgruppesamtalerne,! hvor! en! elev! fra! 1A,! i! kontrast! til! de! mere! kritiske!
røster!fra!3L,!udtaler:!”Det-er-hurtigere-og-nemmere-at-tage-noter,-den-er-hurtig-til-at-starte-op-og-skrivenoget-ned-på”31.!Det!vil!være!interessant!at!følge!udviklingen!i!elevernes!erfaringer!i!de!kommende!år,!i!
takt!med!at!de!teknologiske!forandringer!påvirker!hverdagskulturen.!
Det!tredje!store!anvendelsesformål,!der!i!undersøgelsen!er!spurgt!ind!til,!omhandler!brugen!af!faglige!
apps!i!bred!forstand,!som!det!fremgår!af!Tabel!7,!herunder!også!programmer!og!videooptagelse.!Igen!
er! resultatet! adskilt! for! de! enkelte! klasser,! da! der! tegner! sig! et! noget! forskelligt! billede,! der! ikke!
umiddelbart!kan!forklares!ud!fra!tidligere!nævnte!forskelle.!En!mulig!årsag!er!her,!at!når!det!kommer!
til! den! meget! fagspecifikke! undervisningspraksis! og! anvendelse! af! konkrete! applikationer! til! Ipaden,!
er!denne!meget!afhængig!af!den!enkelte!lærer!i!den!enkelte!klasse.!Dertil!kommer!ikke!mindst!forhold!
vedrørende!elevtyper!og!\kompetencer,!der!vil!afspejle!sig!i!brugeradfærd!på!samme!vis,!som!i!hvilken!
som! helst! anden! situeret! undervisningskontekst.! En! væsentlig! lære! heraf! kan! være,! at! hvis! det! på!
institutionsplan! ønskes! at! optimere! den! samlede! indsats,! skal! der! sættes! øget! fokus! på!
erfaringsudveksling! og! opsamling,! samt! målrettet! efteruddannelse! med! afsæt! i! den! enkelte! lærers!
kompetenceniveau.! På! elevsiden! bør! introduktion! og! kontinuerlig! opfølgning! på! elevernes! brug! af!
Ipaden!!opprioriteres,!fx!gennem!en!fast!ressourceperson,!som!det!var!tilfældet!i!den!tidlige!del!af!IPP.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
31!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
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3.2+Elevkompetencer+
I! sammenhæng! med! anvendelsen! af! Ipad! synes! det! relevant! også! at! se! på! det! samlede! billede! af!
elevernes!oplevelse,!som!det!fremgår!af!Tabel!8.!Umiddelbart!må!det!forventes,!at!der!vil!være!stort!
sammenfald!mellem!IPP–elevernes!egen!selvstændige!brug!af!Ipaden!som!læringsredskab!og!elevens!
samlede! brug! af! Ipaden! i! undervisningsøjemed,! hvilket! da! også! bekræftes! i! empirien.! Den! mindre!
diskrepans! kan! dog! være! udtryk! for,! at! netop! den! enkelte! elevs! forudsætning! for! at! indgå! i! en!
læringsbestemt!kontekst!og!ikke!mindst!i!en!it\baseret!læringskontekst!har!betydning,!for!som!en!elev!
udtrykker!det:!”Det-kan-være-svært,-hvis-ikke-man-er-så-teknisk-anlagt…”32.!Elevtyper!behandles!kort!i!
Kapitel!4.!!

!

!

En!mere!generel!iagttagelse!i!tilknytning!hertil!er!dog,!at!IPP\eleverne!som!helhed!finder!egne!evner!
tilstrækkelige! i! forhold! til! anvendelse! af! Ipad! som! læringsredskab.! En! interessant! iagttagelse! er!
desuden,! at! 3L! på! dette! punkt! ikke! adskiller! sig! væsentligt! fra! de! øvrige! IPP\klasser,! hvilket!
understøtter!at!den!uddøende!brug!af!Ipad!i!denne!klasse!kan!skyldes!andre!forhold!end!manglende!
elevkompetencer.!Det!kan!dog!ikke!udelukkes,!at!der!kan!være!stor!forskel!på!henholdsvis!lærernes!og!
institutionens!forståelse!og!elevernes!forståelse!af,!hvilke!krav!der!stilles!til!en!fornuftig!og!kompetent!
brug! af! Ipaden! som! styrende! redskab! i! en! didaktisk! praksis.! I! den! forbindelse! rejser! sig! bl.a.!
spørgsmålet! om! uhensigtsmæssig! ikke\faglig! brug! af! Ipaden! i! undervisningsregi,! hvilket! berøres! i!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!
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næste! kapitel! samt! Kapitel! 6! i! en! kort! perspektivering! til! en! tidligere! undersøgelse! af! IT\adfærd! på!
Hjørring!Gymnasium!&!HF.33!

4.0+Styrket+eller+svækket+læringsudbytte?+
Da! spørgsmålet! om! læringsudbyttet! ved! IPP! knytter! sig! tæt! til! elevtyper,! åbner! dette! et! meget! bredt!
teoretisk! felt! omhandlende! alt! lige! fra! elevadfærd,-elevtilpasset-undervisning-til-kulturelle-kapitaler-ogfænomenet! gymnasiefremmede34.- Det! ligger! uden! for! denne! evaluerings! rammer! at! behandle! dette!
tema! til! bunds! i! et! teoretisk! perspektiv,! men! det! synes! alligevel! givtigt! at! foretage! en! grovkornet!
afgræsning!i!relation!til!evalueringens!formål.!Elevtyper!vil!derfor!i!det!følgende!kort!blive!berørt!med!
afsæt!i!Mats!Trondmans!fire!elevstrategier35.+

4.1+Trondmans+fire+elevstrategier++
Sociologen! Mats! Trondman! er! i! sine! teorier! under! inspiration! fra! såvel! britisk! subkulturteori! og!
Bourdieus! habitustænkning.! Trondman! taler! således! om,! at! habitus! udtrykker! de! følelsesstrukturer,!
der!på!forskellig!vis!kommer!til!udtryk!hos!bestemte!elevtyper.!Som!det!fremgår!af!Figur!336!skelnes!
der!mellem!velsocialiserede-elever,!der!gerne!vil!og!kan!få!noget!ud!af!skolen,!og!de-utilpassede-elever,!
der! ikke! kan! eller! vil! knække! skolekoden.! Disse! operationaliseres! ydermere! i! to! undergrupper! af!
elevadfærd.! Dette! giver! fire! forskelle! elevtyper! med! hver! deres! strategi! for! læring.! Hovedpointen! er!
her,!at!følelsesstrukturerne!og!læringsstrategierne!ifølge!Trondman!er!tæt!forbundet.37!Denne!indsigt!
kan! dermed! anvendes! proaktivt! til! at! optimere! elevernes! læreprocesser! igennem! tilrettelæggelse! af!
den! didaktiske! virksomhed,! herunder! den! enkeltes! læring! i! relation! til! fx! Vygotskys! tænkning! om!
nærmeste!zone!for!udvikling38.!!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!IT!undersøgelse!Hjørring!Gymnasium!&!HF!23.03.2010!
34!Se!fx!Damberg!et!al.!(2006),!Kapitel!6!
35!Damberg!et!al.!(2006),!s.!435ff!
36!Figuren!er!hentet!og!fortolket!ud!fra!Damberg!et!al.!(2006),!s.!435ff!
37!Damberg!et!al.!(2006),!s.!436!
38!Beck!(2010),!s.!9ff!
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4.2+Ipad+vs.+Trondmans+elevstrategier++
I!IPP\klasserne!er!fordelingen!af!de!enkelte!elevtyper!ikke!undersøgt!nærmere,!hvorfor!der!mest!af!alt!
er!tale!om!generelle!overvejelser!i!forhold!til!IPP!og!evalueringen!heraf.!Generelt!kan!det!faktisk!være!
vanskeligt! at! sige,! hvilke! elevtyper,! der! kendetegner! det! moderne! gymnasium,! om! end! der! historisk!
har! været! en! tendens! til,! at! STX! tiltrækker! de! velsocialiserede! middel\! og! overklasse! elever39.! I! de!
næste!underafsnit!uddybes!nogle!generelle!evaluerende!perspektiver!på!Ipadens!potentiale!i!forhold!
til!de!enkelte!elevtyper!med!det!forbehold,!at!det!naturligvis!ikke!er!formålet!at!fremhæve!særfaglige!
tilgange.!Desuden!bør!det!påpeges!at!Ipaden!naturligvis!har!andre!og!flere!anvendelsesmuligheder!end!
de!givne!eksempler.!!
4.2.1+Den+instrumentelt+præstationsrettede+strategi+
Disse!elever!har!en!læreproces,!der!tenderer!til!overfladelæring,!da!bedømmelsen!og!præstationen!er!i!
centrum.!Dette!vil!ofte!komme!til!udtryk!i!stræben!efter!lærerens!anerkendelse!og!feedback!og!tillige!i!
stræben!efter!karakterer.!Diverse!Ipad!tiltag!bliver!for!denne!gruppe!elever!derfor!først!og!fremmest!
et!led!i!opnåelse!heraf.!En!ukontrolleret!eksplorativ!anvendelse!af!Ipaden!kan!derfor!for!denne!gruppe!
elever!faktisk!have!en!negativ!effekt!og!skabe!konflikt!i!elev\lærer!relationen,!hvis!Ipaden!opleves!som!
meningsforstyrrende! eller! vanskeliggør! ”det! der! skal! læres”.! Hvorfor- anvende- Ipaden,- når- vi- harknækket-koden-til-”den-grønne”-tavle?40!synes!logikken!at!være.!Dog!kan!elementer!såsom!anvendelse!
af! i=bogs- opgaver! og! lektieportal- med! vidensdeling! via! Ipaden! være! med! til! at! skubbe! denne!
elevgruppe!mere!mod!en!dybdelæringsstrategi,!da!man!her!i!højere!grad!står!til!ansvar!for!egen!læring!
samtidig! med,! at! denne! sker! i! interaktion! med! resten! af! klassen! på! en! fælles! platform.! Ipaden! kan!
herigennem! flytte! fokus! fra! elev\lærer! til! elev\stof\elev\lærer,! og! dermed! kan! en! mere! refleksiv!
arbejdsgang!potentielt!tilegnes.!!!!!
4.2.2+Den+kommunikativt+forståelsesorienterede+strategi+
Disse!elever!har!en!læreproces,!der!skal!understøtte!dybdelæring,!og!er!måske!den!elevgruppe,!hvor!
Ipaden! flytter! mindst,! da! eleverne! i! forvejen! antages! at! være! vidensbegærlige.! I! denne! optik! synes!
Ipad\baserede! læringsdesign! først! at! være! særligt! givtige,! hvis! de! giver! øgede! muligheder! for!
fordybelse! i! stoffet.! Et! eksempel! herpå! kunne! være! I\bøgernes! ekstra! funktioner,! faktabokse! og!
videosekvenser.! Selv! om! det! for! denne! læringsgruppe! generelt! kan! antages! at! Ipadens!
læringsredskaber! har! begrænset! selvstændig! værdi,! da! indhold! er! væsentligere! end! form,! kan! man!
dog!ikke!afvise,!at!variation!igennem!anvendelse!af!Ipaden!også!for!disse!elever!vil!være!stimulerende.!
I! visse! Ipad! medierede! undervisningssekvenser! kan! der! tillige! være! tale! om,! at! der! etableres! en!
selvstændig! IT\didaktisk! virksomhed,! hvor! selve! formen! kan! blive! målet! med! dybdelæringen! fx! ved!
brug!af!genrebestemt!videopræsentation!af!fagspecifik!viden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Damberg!et!al.!(2006),!s.!437!
40!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!

!

14!

IPP!Evalueringsrapport!!

!

Hjørring!Gymnasium!&!HF!2015!@MC!

4.2.3+Den+afstandstagende+modkulturelle+strategi+
Disse! elever! har! en! læreproces,! der! generelt! udtrykker! modlæring! og! overlevelsesstrategi,! da! der! er!
tale!om!elever,!der!ikke!føler!sig!forstået.!Typisk!er!det!gruppen!af!de!såkaldte!”gymnasiefremmede”!
elever,! vi! finder! her.! For! denne! elevtype! synes! anvendelsen! af! Ipad! i! særlig! grad! at! kunne! facilitere!
kvalitative! forandringer! af! læreprocessen,! hvad! enten! det! gælder! understøttelse! af! den! etablerede!
undervisningspraksis! eller! en! mere! eksplorativ! tilgang.! Ipaden! tænkes! i! sig! selv! at! have! en!
genkendelighedsfunktion,! der! knytter! disse! elevers! ellers! fremmedgjorte! virkelighed! tættere! på!
undervisningsrummet.! Det! gælder! hele! Ipadens! applikationsunivers! samt! mere! traditionelle! IT\
redskaber!såsom!fremvisning!af!Youtube=videoer,-blogs,!online-faglige=spil,!optage-video!og!en!generel!
brug! af! internettet- til! informationssøgning! og! videnstilegnelse.! Faren! er! naturligvis! her,! hvis!
opfordringen! til! brug! af! disse! IT! funktioner! fører! til! et! misbrug! af! Ipaden! og! dermed! faktisk! flytter!
denne! gruppe! endnu! længere! væk! fra! stoffet41.! ! Anvendelsen! af! Ipaden! kræver! derfor! for! denne!
gruppe!en!særlig!bevågenhed!fra!lærerens!side!i!processen.!!!!!
4.2.4+Den+afstandstagende+boheme+strategi+
Disse!elever!har!en!læreproces,!der!er!kendetegnet!ved!en!individualiseret!og!stærkt!selektiv!tilgang!til!
undervisningen.! Der! er! her! tale! om! en! alternativ! læringsstrategi,! hvor! egne! belønningssystemer! gør!
sig!gældende.!Ipaden!som!læringsredskab!vil!derfor!generelt!prelle!af!på!denne!elevtype,!såfremt!det!
ikke! virker! meningsfyldt! for! den! enkelte.! Lykkedes! det! at! matche! den! rigtige! undervisningside! med!
Ipaden,!vil!der!dog!omvendt!være!gode!muligheder!for,!at!dette!kan!forstærke!læringsprocessen.!Fx!vil!
dette!potentielt!kunne!opleves!ved!brug!af!Puppet!Pals,!Vod\!og!podcass!eller!andre!Ipad!tiltag,!der!har!
skabende! karakter,! og! hvor! denne! elevtype! måske! ser! muligheden! for! at! udfolde! en! personlig!
kreativitet,!der!tilfredsstillede!egne!ambitioner!og!lyst.!Ligeledes!kan!brugen!af!Ipad,!hvori!der!indgår!!
online!social!interaktion!tænkes!at!være!interessant!for!enkeltpersoner!i!denne!elevgruppe.!!Generelt!!i!
forhold! til! denne! elevtype! er! der! så! at! sige! alt! at! vinde,! intet! at! tabe! ved! inddragelse! af! Ipaden,! og! i!
bedste! fald! kan! brugen! fremme! kundskabsinteressen! om! end! måske! indenfor! et! afgrænset! felt! i! en!
afgrænset!periode.!!!

4.3+Elevernes+egen+oplevelse+
I!et!mere!empirisk!håndgribeligt!perspektiv!er!IPP\eleverne!i!undersøgelsen!blevet!bedt!om!at!vurdere!
oplevelsen! af! læringsudbyttet! i! spørgeskemaundersøgelsen.! Også! i! fokusgruppesamtalerne,! der!
emnemæssigt!var!løst!strukturerende!rent!emnemæssigt,!viste!dette!tema!sig!at!være!gennemgående.!
I! nedenstående! Figur! 4,! Figur! 5! og! Figur! 6! ses! eleverne! i! de! enkelte! IPP\klasser! fordelt! på! deres!!
oplevelse!af!styrket-og!svækket!læringsudbytte!i!forhold!til!at!have!været!en!del!af!IPP.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Der!refereres!her!til!problemstillinger!vedrørende!brug!og!misbrug!af!IT!der!bl.a.!rejses!i!Paulsen!&!Tække!
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!!!
Heraf!fremgår!det,!at!der!er!tydelige!forskelle!på!de!tre!årgange,!hvilket!i!sig!selv!ikke!er!overraskende,!
jf.! tidligere! iagttagelser.! Dog! viser! figurerne! andre! interessante! nuancer.! En! total! ligevægt! mellem!
styrket! og! svækket! vil! give! et! spejlvendt! mønster! i! radaren,! ud! fra! antagelsen! om,! at! hvis! en! elev! fx!
oplever,! at! Ipaden! i! meget-høj-grad! har! styrket! læringsudbyttet,! vil! eleven! omvendt! have! oplevet! at!
Ipaden! i! meget- lav- grad! har! svækket! læringsudbyttet.! Denne! tendens! ses! i! udpræget! grad! hos! 2A’s!
vurdering,!der!i!øvrigt!vidner!om!en!generel!positiv!læringsoplevelse!med!Ipaden.!Om!oplevelsen!af!et!
styrket! læringsudbytte! siger! en! elev! i! 2A! følgende:! ”IPad'en- giver- muligheder- for- at- arbejde- medmaterialer- på- en- anden- og- efter- min- mening- bedre- måde- igennem- de- forskellige- apps.- Derudover- hariPad'en- jo- forskellige- fremlæggelsesmuligheder- til- klassen,- og- så- mange- muligheder- for- at- tage- godenoter- og- den- har- andre- apps,- der- hjælper- undervisningen- og- læringen”42.! ! For! 1A! er! tendensen! mere!
broget,! hvilket! umiddelbart! er! en! smule! overraskende! taget! i! betragtning,! at! denne! klasse! generelt!
stiller!sig!positivt!overfor!IPP!i!undersøgelsen.!Forklaringerne!på,!at!1A!på!den!ene!side!tilkendegiver,!
at!Ipaden!styrker!læringsudbyttet!samtidig!med,!at!den!i!nogen!grad!svækker!udbyttet,!kan!være!flere.!
To!forhold!synes!umiddelbart!at!være!relevante!at!fremhæve.!For!det!første!har!1A!i!såvel!grundforløb!
samt! studieretning! været! en! fagligt! udfordret! klasse,! hvilket! lærerbesætningen! kontinuerligt! har!
drøftet! i! løbet! af! skoleåret.! Det! er! så! at! sige! en! klasse,! der! med! Trondmands! begreber! rummer! eller!
forsøger!at!rumme!mange!ikke=socialiserede!elever,!hvilket!fra!starten!har!præget!klasserumskulturen.!
Som!det!tidligere!er!diskuteret,!jf.!punkt!4.2.3!samt!4.2.4!har!Ipaden!særlige!muligheder!for!at!facilitere!
en! ny! faglig! åbenhed! for! disse! ellers! gymnasiefremmede,! men! samtidig! kan! der! være! en! tilsvarende!
stor!risiko!for!at!understøtte!en!i!forvejen!afstandstagende!eller!stærk!selektiv!læringsstrategi.!At!der!
for! en! stor! del! af! eleverne! i! 1A! både! er! tale! om! den! positive! og! negative! effekt! af! Ipaden,! udtrykker!
flere!i!fokusgruppesamtalerne!med!bl.a.!følgende!kommentarer:!”Mange-sidder-bare-og-spiller-på-den-itimen,- i- stedet- for- at- høre- efter”,! ”Den- tager- meget- ens- fokus- i- timerne”! og! ”Hvis- man- er- træt- er- detnemmere- at- blive- distraheret”.! Omvendt! udtrykker! flere! af! de! selvsamme! elever! samtidig! en!
begejstring,!idet-”undervisningen-bliver-sjovere,-og-det-er-nemmere-at-have-alle-sine-ting-et-sted,-så-bliverpapirer-og-sådan-noget-ikke-så-nemt-væk”.!43!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!
43!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
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I! forlængelse! heraf! rejser! sig! det! andet! væsentlige! forhold! omkring! en! IPP\klasse! som! 1A,! nemlig!
spørgsmålet!om!sanktioner!i!forbindelse!med!negativ!brug!af!Ipaden.!Her!er!det!en!erfaring,!at!der!fra!
både!institutions\!og!lærersiden!har!manglet!en!mere!koordineret!indsats!til!at!dæmme!op!herfor.!Det!
skal!dog!samtidig!bemærkes,!at!det!ikke!vil!være!uden!vanskeligheder!at!opstille!generelle!regler,!da!
det!må!antages!at!enhver!situeret!undervisningspraksis!er!unik,!og!at!modstrategier!såsom!sanktioner!
formentlig!vil!virke!forskelligt.!Dertil!kommer,!at!på!trods!af!Ipadens!horisontale!funktion,!er!det!ikke!
entydigt,!hvornår!der!er!tale!om!adfærd,!der!bør!sanktioneres,!som!en!elev!i!1A!eksemplificerer!det:!
”Det-er-skide-irriterende,-når-læreren-beskylder-en-for,-at-man-sidder-og-spiller-og-så-laver-i-virkelighedennoget- fagligt.- Nogen- gange- er- det- også- rigtig,- at- jeg- spiller,- men- det- betyder- ikke,- at- jeg- ikke- følgermed.”44.Ser!vi!videre!på!resultatet!for!den!sidste!IPP\klasse!3L,!overrasker!dette!faktisk!også!i!den!forstand,!at!
en! relativt! stor! andel! svarer,! at! Ipaden! ikke! har! styrket! læringsudbyttet,! men! samtidig! mener! en!
mindre!andel!end!forventet,!at!Ipaden!svækker!læringsudbyttet.!Igen!bør!det!påpeges,!at!3L!som!den!
første! IPP\klasse! har! oplevet! en! del! komplikationer! i! deres! forløb! med! Ipaden,! dels! tekniske! og!
supportmæssige!problemer!og!dels!oplevelsen!af,!at!lærernes!interesse!svandt!hen.!En!elev!i!3L!siger!
herom:! ”I-starten-af-gymnasieforløbet-brugte-vi-meget-iPad'en,-og-lærerne-var-kreative-og-fandt-måder,hvorpå- vi- kunne- gøre- ting,- der- ikke- var- mulige- med- f.eks.- en- computer,- dog- var- der- stor- forvirringomkring- apps- og- valg- af- skriveprogrammer.- Allerede- i- 2.g- begyndte- den- at- være- langsommere- ogprogrammerne- begynder- at- lukke- ned- af- sig- selv.- Da- lærerne- i- nogle- fag- begyndte- at- give- os- bøger- ogpapirer,-så-var-alle-vores-ting-spredt-lige-fra-computeren-til-bøger-og-papir-til-iPad'en.”45.!Disse!resultater!
og!kommentarer!efterlader!måske!ikke!egentlige!brugbare!erfaringer!om!læringseffekt!eller!mangel!på!
samme!i!3L.!På!trods!heraf!er!også!3L!med!til!at!understøtte!en!samlet!betragtning!om,!at!spørgsmål!
om! klasserumskultur,! elevtyper! og! it\adfærd! i! høj! grad! skal! overvejes! i! en! samlet! strategi,! der!
evalueres!kontinuerligt!for!at!optimere!den!positive!læringseffekt!af!Ipaden.!!

5.0+IPP+i+fremtiden?+
I!dette!afsluttende!kapitel!af!evalueringen!skal!der!laves!nogle!perspektiveringer!af!mere!fremadrettet!
karakter!på!baggrund!af!de!nævnte!analyser!og!erfaringer.!I!forhold!til!det!mere!generelle!spørgsmål!
om,!hvorvidt!et!IPP!eller!lignende!overhovedet!har!en!fremtid,!synes!det!relevant!at!se!på!Erik!Kruse!
Sørensens! og! Michael! Paulsens! konklusion! I! Gymnasiepædagogik! nr.! 78,! hvor! deres! omfattende!
undersøgelse! af! IT\adfærd! i! gymnasiet! sammenfattende! præsenteres.! Her! skriver! de:!
”informationsteknologi- (it)- er- en" begivenhed," som" åbner" for" nye" læringsmuligheder- og- samværsformer.De- udfordrer- ældre- samværsnormers- status,- selvfølgelighed- og- nødvendighed.' Den' aktuelle' situation' i'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
45!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
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gymnasiet*kan*karakteriseres*på*den*måde,*at*it*har*gjort*undervisningsrummet*usikkert-og-flydende.”46.Citatet!præsenterer!på!sin!vis!den!dobbelthed,!et!IPP!også!i!fremtiden!skal!kunne!rumme!for!at!blive!
en!succes!for!såvel!elever!som!lærere!og!institution.!Dertil!kommer!de!mere!praktiske!forhold.!

5.1+Ipad+&+Kapacitet++
En!afgørende!faktor!og!drivkraft!i!IPP!er!åbenlyst!de!tekniske!aspekter,!der!i!sidste!ende!knytter!sig!til!
de! rammer,! ressourcer! og! løsninger,! institutionen! udbyder.! ! Her! har! en! væsentlig! erfaring! været,! at!
Ipaden!med!dens!nuværende!kapacitet!er!begrænset,!hvis!den!skal!fungere!som!det!primære!redskab!i!
undervisningen! i! et! tre! årigt! forløb.! Dette! ses! tydeligt,! når! der! i! undersøgelsen! er! spurgt! indtil! de!
tekniske!forhold,!!hvor!Tabel!9!afspejler!nogle!af!de!problemer,!der!har!været!hermed.!!

!
Hertil! kan! det! kort! bemærkes,! at! 3L! blev! udstyret! med! Ipad! 1! med! 16gb,! der! i! efteråret! 2012,! hvor!
klassen!søsatte!IPP,!var!den!nyeste!på!markedet.!Allerede!i!slutningen!af!første!år!oplevede!eleverne!
problemer!med!langsommelige!programmer!og!apps,!opbrugt!harddisk!og!momentvis!nedbrud.!I!2013!
fik! Grundforløbsklassen! til! den! nuværende! 2A! udleveret! Ipad! 2! med! 16gb,! mens! de! øvrige! tilkomne!
elever! i! studeretningen! fik! Ipad! 2! med! 64gb.! Forskellene! har! været! tydelige,! og! de! tekniske!
begrænsninger! i! 2A! fordeler! sig! i! høj! grad! herefter,! selvom! der! generelt! har! været! færre! problemer!
end!sammenlignet!med!3L.!I!efteråret!2014!startede!1A!også!med!Ipad!2!64gb!og!er!indtil!videre!den!
klasse,! der! samlet! set! har! oplevet! de! færreste! tekniske! begrænsninger.! Fokusgruppesamtalerne!
bekræfter! disse! forskelle! klasserne! mellem.! I! 3L! udtrykker! en! elev,! at:! ”De- fungerer- ikke- tilgymnasiebrug- i- 3- år.- De- kræver- dybest- set- en- opdatering.- Min- stoppede- med- at- kunne- holde- strøm- islutningen-af-1.g-=-måske-er-det-en-mandagsmodel,-men-jeg-hører,-at-andre-har-samme-problem.”47!I! 2A!
ses!kritikken!også:!”Jeg-er-ekstremt-skuffet-over,-at-den-ene-halvdel-af-klassen-har-modtaget-en-iPad-på16GB,-hvor-den-anden-har-modtaget-en-med-64GB.-Os-med-16GB-har-absolut-ingen-plads-til-noter-eller-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Paulsen!&!Kruse!(2010),!s.!57!
47!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
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bøger,-hvilket-er-dybt-frustrerende”48.!Disse!især!pladsproblemer!ses!endnu!ikke!på!samme!måde!i!1A,!
men!noget!tyder!på,!at!dette!muligvis!kan!ske!i!2g!og!3g.!!!!
En! klar! lære! heraf! er,! at! skal! Ipaden! fungere! i! tre! år,! så! kræver! det,! at! eleverne! udstyres! med! størst!
mulig! kapacitet,! men! det! kræver! muligvis! også! en! mere! disciplineret! brug! fra! elevsiden! eller! krav!
herom! fra! institutionen,! så! arbejdshukommelse! og! lagringsplads! ikke! bliver! overbelastet.! Fx! kunne!
man!løbende!sørge!for!en!udrensning!af!ikke!faglige!applikationer!og!materiale!af!ikke!faglig!karakter,!
så! Ipaden! benyttes! mere! målrettet! som! et! arbejdsredskab! for! eleverne.! I! yderste! konsekvens! kunne!
der!pålægges!forbud!mod!enhver!form!form!ikke\faglig!anvendelse!af!Ipaden,!som!musik,!foto!og!apps.!
Dette! kan! dog! have! andre! utilsigtede! virkninger,! idet! noget! af! det! legende! og! holistiske! islæt,! som!
Ipaden!tilfører,!kan!gå!tabt!i!en!overkontrolleret!læringsramme.!!

5.2+Materialer+&+Institution+++
I!forhold!til!selve!softwaredelen!i!form!af!applikationer!og!programmer!samt!i\bøger!og!e\bøger!har!en!
vigtig!positiv!lære!været,!at!det!er!vigtigt!at!gøre!processen!omkring!indkøb!så!simpel!som!muligt!for!
både! lærere! og! elever.! Derigennem! undgås! det,! at! Ipadens! primære! styrke,! den! lette! tilgang! til!
materialer!og!redskaber,!begrænses!af!besværlige!arbejdsgange.!På!elevsiden!kan!som!noget!positivt!
tillige!fremhæves!gavekort\ordningen!til!App\store,!der!sikrer!en!ikke\bureaukratisk!fremgangsmåde,!
hvor!det!bliver!nemt!at!implementere!Ipadens!muligheder!fra!dag!til!dag!i!undervisningen.!Kun!under!
5%!af!IPP\eleverne!har!oplevet,!at!gavekortene!ikke!i!tilstrækkelig!grad!dækkede!de!skolerelaterede!
indkøbsbehov,! og! mere! end! 70%! har! udtrykt! høj! grad! eller! meget! høj! grad! af! tilfredshed! hermed49.!
Dette! vel! og! mærke! uden! at! der! har! været! ført! egentligt! tilsyn! med! elevernes! forbrug.! I! denne!
sammenhæng!er!det!også!væsentligt!fremadrettet!at!fastholde!en!grad!af!koordinering!af!centrale!især!
skrive\! samt! materialelæsningsprogrammer! og! platforme.! Endvidere! kan! det! også! være! en! fordel,! at!
fælles!apps!installeres!ved!opstart.!
På! lærersiden! har! ordningen! med! indkøb! af! elektroniske! undervisningsmaterialer! været! let!!
tilgængeligt,!da!det!har!kørt!udenfor!de!enkelte!faggrupper!og!!i!IPP!regi.!Hermed!er!en!ellers!til!tider!
besværlig!arbejdsproces!blevet!afhjulpet!en!del.!!Det!er!en!stor!fordel!!\!og!en!nødvendighed!–!på!grund!
af! den! store! forandringshastighed,! når! det! gælder! ! elektroniske! undervisningsmaterialer,! hvor!
udbuddet! af! litteratur! og! ikke! mindst! platformløsninger! forandrer! sig! fra! semester! til! semester.! Det!
har! fx! givet! en! del! ekstra! udfordringer,! når! enkelte! bøger! ikke! længere! udbydes! i! e\bogsformat,! når!
nye!elever!kommer!til!klassen,!og!der!skal!suppleres,!eller!i!de!tilfælde!hvor!forlagenes!platforme!har!
så! stor! driftsusikkerhed,! at! i\bøgerne! ikke! kan! anvendes.! ! Forandringshastigheden! med! nyere! og!
smartere! løsninger! vil! med! stor! sandsynlighed! ikke! aftage! i! fremtiden.! Derfor! vil! det! for! kommende!
IPP\klasser! eller! lignende! IT\projekter! være! vigtigt! at! fastholde! en! relativt! fri! indkøbsramme! og! at!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!

49!Spørgeskemaundersøgelse!Punkt!1.15!!”I!hvilket!omfang!har!de!udleverede!gavekort!til!App\store!været!
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afsætte!den!fornødne!ekstra!tid,!det!kræver,!at!udstyre!eleverne!med!elektronisk!baserede!materialer!
samt!den!fornødne!support.!!

5.3+Teknik+&+Support+
Netop! support! og! elevernes! oplevelse! af! mangel! på! samme,! samt! andre! problemer! med! IT\
institutionelle! løsninger,! der! eksisterer! udover! Ipaden,! har! vist! sig! at! være! afgørende! for! IPP! i!
evalueringen.!I!Tabel!10!ses!det!i!første!omgang,!at!under!en!tredjedel!samlet!set!udtrykker!høj-grad!
eller! meget-høj-grad! af! tilfredshed! med! den! tekniske! hjælp,! skolen! har! kunne! yde.! Umiddelbart! kan!
dette! resultat! virke! ganske! rimeligt,! men! det! skal! ses! i! lyset! af! den! påtvungne! afhængighed! IPP\
eleverne! har! haft! af! en! driftsikker! Ipad.! Derfor! er! det! faktisk! et! ganske! stort! problem,! når! ca.! 25%!
oplever,! at! de! i! lav-grad-eller! meget-lav-grad! har! kunnet! modtage! den! nødvendige! support.! For! den!
enkelte!elev!kan!det!således!betyde,!at!flere!dages!eller!for!så!vidt!ugers!skolearbejde!påvirkes!negativ!
eller!går!tabt!og!i!yderste!konsekvens!kan!dette!forstærke!en!negativ!læring!hos!især!de!elever,!der!i!
forvejen!repræsenterer!en!afstandstagende!læringsstrategi.!!

!
Hvorvidt! følgende! citater! udtrykker! en! generel! oplevelse,! kan! være! svært! at! fastslå,! men! under! alle!
omstændigheder!

rejses!

kritikken!

af!

manglende!

support!

på!

tværs!

af!

klasserne!

i!

fokusgruppesamtalerne:! ”Ofte-når-man-kom-for-at-få-hjælp-til-Ipaden,-virkede-det,-som-om-de-ikke-villehjælpe- på- IT=kontoret,- og- de- ikke- rigtig- vidste- noget- om- Ipaden”50!,! og! andre! udtaler,! at:! ”Vi- manglernogle- personer,- der- ved- mere- om- iPad'en,- end- vi- gør.”51.! En! bemærkning! hertil! kan! være,! at! det! på!
institutionsplan!måske!ikke!har!været!tydeligt!nok,!hvilken!rolle!IT\kontoret!har!haft!i!IPP!i!det!daglige!
i! forhold! til! de! problemstillinger,! eleverne! måtte! stå! med.! Hvor! der! især! i! den! første! IPP\klasse! blev!
afholdt!fællesmøder,!hvor!også!IT\kontoret!var!repræsenteret,!er!dette!gledet!ud!med!tiden.!Måske!har!
det! været! en! naturlig! udvikling! i! takt! med,! at! erfaringerne! med! IPP\klasserne! gradvis! er! blevet!!
opbygget,!men!evalueringen!tyder!dog!på,!at!dette!er!et!område,!der!bør!have!særlig!opmærksomhed!
og!kan!styrkes.!En!mulig!løsning!kunne!være,!at!der!som!tidligere!nævnt!udpeges!en!ressourceperson!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
51!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!
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til!hver!IPP\klasse,!der!har!den!fornødne!tid!til!at!supporte!elever!uden!for!klasselokalet!i!samarbejde!
med!IT\kontoret.!!!
I! forlængelse! af! ovenstående! bør! et! andet! for! eleverne! mindst! lige! så! vigtigt! aspekt! af! Ipadens!
funktionalitet!i!dagligt!virke!inddrages,!nemlig!spørgsmålet!om!de!institutionelle!løsningers!samkøring!
med!Ipaden.!Herom!udtrykker!en!elev:!”IT-kontoret-har-ikke-været-den-store-hjælp-ift.-Apple-udstyr-oghar- valgt- at- bruge- programmer,- der- slet- arbejder- godt- sammen- med- ipaden” 52 .- Mange! udtrykker!
specifikt! problemer! med! OneNote! og! OneDrive,! som! en! elev! siger! ”Jeg- har- prøvet- at- miste- alle- minenoter-en-gang-i-One=drive,-og-så-tør-man-ikke-stole-på-skolens-systemer-mere”53-,-og!andre!beskriver!”Deter- besværligt- og- flere- gange- fryser- det,- så- man- mister- alt- det,- man- har- forsøgt- at- gemme”54.! Om! disse!
problemer,!som!en!stor!del!af!!IPP\eleverne!altså!oplever,!også!vil!gøre!sig!gældende!fremover,!er!ikke!
til!at!sige,!da!der!løbende!foretages!forbedringer!og!opgraderinger!af!de!institutionelle!løsninger.! En!
vigtig! generel! erfaring! er! der! dog,! at! der! kan! være! store! udfordringer! forbundet! med! Ipadens! og!
skolens! nuværende! systemer,! hvilket! efterlader! nogle! af! IPP\eleverne! med! et! særligt! behov! for!
support.!!

5.4+Elevernes+syn+på+et+fremtidigt+IPP++
I!de!foregående!afsnit!er!der!gjort!mange!iagttagelser!vedrørende!elevernes!oplevelse!af!at!have!været!
en!del!af!IPP.!!I!forlængelse!heraf!skal!der!her!ses!nærmere!på!elevernes!generelle!oplevelse!af!IPP,!og!
hvordan! de! forholder! sig! her! til! fremadrettet.! ! I! nedenstående! Figur! 7! ses! i! første! omgang! IPP\
elevernes! vurdering! af! den! samlede! oplevelse! af! IPP.! Her! kan! det! konstateres,! at! på! trods! af! fx!
føromtalte!forskelle!mellem!de!enkelte!IPP\klasser,!elevtyper!og!tekniske!udfordringer!er!der!generelt!
en! positiv! tilkendegivelse! over! for! projektet.! Om! dette! skyldes! en! styrket,! som! en! elev! beretter! om:!
”Jeg- synes,- det- er- et- virkelig- godt- projekt,- som- jeg- synes- skolen- skal- fortsætte- med.- Jeg- har- haft- utroligmeget- gavn- af- IPaden- i- forhold- til- noter.”55,! eller! om! der! mere! er! tale! om! at! en! almindelig! egennytte!
begejstring,! som! en! anden! elev! udtrykker:! ”Altså,- en- gratis- iPad- i- tre- år- er- ikke- helt- dårligt…”56,! kan!
være!vanskeligt!entydigt!at!afgøre.!Her!er!det!dog!interessant!at!se!Figur!8,!hvor!IPP\eleverne!bliver!
spurgt,!om!de!vil!anbefale!skolen!at!opstarte!fremtidige!Ipad\klasser,!hvilket!de!nuværende!IPP\elever!
jo! ikke! personligt! ville! nyde! gavn! af.! Ca.! 50%! svarer! i! høj! grad! eller! meget- høj- grad! mod! 25%,! der!
omvendt! i! lav- grad! eller! meget- lav- grad! vil! anbefale! dette.! Resultatet! fremstår! således! ikke!
umiddelbart! entydigt,! og! det! bør! afvejes! i! lyset! af! de! øvrige! behandlede! perspektiver! i! denne!
evaluering.! ! Dertil! kommer,! at! for! 1A! og! 2A! er! IPP! igangværende,! mens! 3L! afslutter! deres! forløb!
sommeren!2015.!Sagt!med!andre!ord!kan!der!endnu!ske!meget!i!både!positiv!og!negativ!retning!for!IPP!
som!helhed,!som!en!elev!i!1A!erfarer:!”Jeg-synes,-det-er-en-god-ting,-og-jeg-er-rigtig-glad-for-det.-Jeg-var!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Citat!fokusgruppesamtaler!2A!05.05.2015!
53!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
54!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
55!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
56!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
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skeptisk-i-starten,-men-jeg-mener,-at-det-har-udviklet-sig-til-en-god-ting.”57.-Der! er! dog! ikke! nogen! tvivl!
om,!at!forudsætningen!for!en!god!udvikling!også!i!fremtiden!kræver!et!målrettet!fokus!på!muligheder!
og!begrænsninger.!En!elev!i!3L!siger!herom!”Jeg-har-været-glad-for-iPaden-i-1.g,-og-2.g,-men-i-sidste-endefungerer-en-computer-altså-bare-bedst-til-alle-de-ting,-man-skal-i-gymnasiet.-IPaden-skal-have-en-bedrefaglig-tilgang,-hvis-man-skal-have-iPad=klasser-i-fremtiden.”58.!Hertil!kræver!det!muligvis,!at!der!sættes!
et! større! fokus! på! netop! kontinuerlig! erfaringsopsamling,! hvilket! har! manglet! i! en! mere! organiseret!
form.!Flere!elever!i!3L!siger!direkte:!”Det-er-under-al-kritik,-at-vi-først-nu-to-uger-før-forløbet-slutter-fåren-reel-opsamling”59.!Det!synes!derfor!oplagt,!at!der!fremadrettet!sættes!nogle!mere!faste!rammer!for!
elevfeedback!samt!evalueringsmål.!!

!

5.5+Lærernes+perspektiv?++
Idet! rammerne! for! denne! evaluering! har! lagt! hovedfokus! på! elevsiden,! har! det! ikke! været! formålet! i!
denne!omgang!direkte!at!undersøge!lærernes!!syn!på!et!fremtidig!IPP!eller!opstarten!af!lignende!IT\
projekter.! Det! er! indlysende,! at! lærernes! vinkel! ikke! desto! mindre! er! vigtig,! og! den! bør! gøres! til!
genstand! for! yderligere! interesse,! evt.! når! IPP! er! afsluttet! for! de! resterende! to! klasser! om! to! år.! Her!
afslutningsvis! vil! det! dog! være! meningsgivende! kort! at! knytte! et! par! iagttagelser! af! mere! generel!
karakter,! når! det! gælder! lærerne.! For! det! første! vil! det! være! rimeligt! at! antage,! ! jf.! afsnit! 2.1! om!
instruktionisme! overfor! konstruktionisme,! at! lærernes! syn! alt! andet! lige! vil! være! afhængig! af! den!
didaktiske!virkelighed,!de!opererer!indenfor.!Sagt!med!andre!ord!vil!erfaringen!med!Ipaden!og!dermed!
synet! på! et! fremtidig! projekt,! ikke! nødvendigvis! være! styret! af! Ipadens! objektive! muligheder! og!
begrænsninger,!men!måske!snarere!lærerens!subjektive!tilgang!hertil.!!
I!denne!kontekst!syntes!det!igen!relevant!at!henvise!til!føromtalte!Sørensen!&!Paulsens!forskning!om!
IT\adfærden!i!gymnasieskolen60.!De!to!forskere!opsummerer!fire!typiske!IT\positioner!på!lærersiden.!
Det!skal!understreges,!at!dette!først!og!fremmest!er!gjort!med!henblik!på!at!afdække!lærerreaktioner!
på!elevernes!IT\brug!og!som!sådan!ikke!direkte!er!rettet!mod!at!belyse!fremadrettede!holdninger!til!IT!
i!undervisningen.!Begrundelsen!for!alligevel!at!henvise!til!Sørensen!&!Paulsens!er,!at!deres!typificering!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!05.05.2015!
58!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
59!Citat!fokusgruppesamtaler!3L!30.04.2015!
60!Paulsen!&!Kruse!(2010)!
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også!kan!fortolkes!som!generelle!IT\positioner!med!et!bagvedliggende!læringssyn!herpå.!En!antagelse!
i! denne! evaluering! er,! at! blandt! de! deltagende! lærere! i! IPP,! vil! alle! disse! typer! optræde,! og!
typificeringen!kan!potentielt!være!med!til!at!give!et!’praj’!om!de!forskellige!’lærerpositioners’!syn!på!
både!IPP!samt!fremtidige!IT!projekter.!
For! det! første! tales! der! om! ”Laissez=fare- positionen”,! hvor! man! finder! den! gruppe! af! lærere,! der!
grundlæggende!har!en!resignerede!holdning!til!IT!generelt!og!dermed!også!Ipaden.!Eleverne!forventes!
blandt! disse! lærere! at! tage! ansvar! for! egen! læring,! også! når! det! kommer! til! IT.! Endvidere! kan!
synspunktet! være,! at! eleverne! selv! må! tage! konsekvenserne! af! negativ! IT\adfærd,! og! læreren! ser!
desuden! eleverne! som! eksperterne! på! IT\området.! Dog! finder! man! hos! denne! type! position! også!
simple! kontrolforanstaltninger! og! eventuelle! forbud! målrettet! enkeltelever.!61!Den! vigende! lyst! til! at!
håndtere! IT\udfordringen! såvel! positivt! som! negativ! vil! typisk! medføre! frafald! og! segregation! i!
undervisningssammenhæng,! og! på! lang! sigt! kan! dette! betyde! en! utilstrækkelig! indsats.! Det! må! også!
antages!at!denne!lærerposition!generelt!stiller!sig!forbeholden,!måske!endda!negativt!overfor!IPP!og!
dets!fremtidige!muligheder.!!
For!det!andet!tales!der!om!”Lokke=eleverne=ud-positionen”.!Disse!lærere!vil!typisk!acceptere!en!relativt!
fri!brug!af!IT!i!undervisningen,!men!vil!samtidig!søge!at!udkonkurrere!fx!negativ!IT\adfærd!med!nye!og!
iderige!anvendelser!af!IT!i!en!faglig!sammenhæng.!Denne!position!har!typisk!succes!i!klasserum,!hvor!
elevernes!læringsholdning!er!positivt!rettet!mod!fag!såvel!som!læreren.62!Lærerne,!der!er!at!finde!her,!
vil!sædvanligvis!have!en!positiv,!udforskende!og!undersøgende!tilgang!til!IPP,!men!kan!også!ende!med!
at! stille! sig! opgivende,! såfremt! konkurrencen! fra! negativ! IT\adfærd! har! været! for! stor! i! klasserne.!
Holdningen!vil!være,!at!IPP!har!sit!potentiale!i!de!rigtigt!sammensatte!klasser!og!måske!i!bestemte!fag.!!!
For! det! tredje! ses! ”kontrol! og! overvågningspositionen”.! I! denne! position! betragtes! IT! generelt! som!
noget,!der!faciliterer!uhensigtsmæssig!læring.!Forventningen!vil!være,!at!nye!IT\former,!så!som!Ipad!
typisk!vil!medføre!misbrug,!hvilket!der!skal!slås!hårdt!ned!på!med!forbud,!regler!og!overvågning!for!at!
sikre!et!rent!fagligt!fokus.!Dette!kan!i!mange!henseender!fordre!en!negativ!elev\lærer!relation,!og!kan!i!
relation!til!IPP!virke!direkte!modsat!hensigten!i!tilfælde,!hvor!Ipaden!pga.!fx!undervisningsmaterialer!
er! betingelsen! for! læring.63!Det! kan! ikke! entydigt! siges,! hvorvidt! denne! position! stiller! sig! kritisk!
overfor!et!fremtidigt!IT\!projekt,!men!det!er!ikke!blandt!disse!lærere,!man!ser!den!store!nysgerrighed!
og!søgen!efter!muligheder!og!potentialer,!og!projektet!vil!formentlig!være!bortdømt!fra!starten.!
For!det!fjerde!omtales!”den!normsættende!position”.!Blandt!lærere!i!denne!kategori!ses!en!målrettet!
IT\indsats,!der!gennemtvinges!i!undervisningen!og!typisk!til!det!enkelte!faglige!formål.!Brugen!af!IT!og!
Ipad!risikere!dog!at!være!stærkt!selektiv!og!kan!i!yderste!konsekvens!hæmme!den!mere!fri!afsøgning!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Paulsen!&!Kruse!(2010)!s.!79!

62!Paulsen!&!Kruse!(2010)s.!79f!
63!Paulsen!&!Kruse!(2010)s.!80!
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af!IT\potentialet!i!læringsprocessen.64!Lærere!i!denne!position!sætter!så!at!sige!selv!IT\dagsordenen!i!
klasserummet! og! vil! så! vidt! muligt! være! åben! for! IPP! og! se! det! spændende! heri.! Manglerne! kan! dog!
være!disse!læreres!begrænsede!interesse!for!helheden,!og!i!de!klasser,!hvor!eleverne!ikke!tilegner!sig!!
de! forventede! IT\normer,! kan! konflikter! opstå.! Holdningen! vil! dog! generelt! være! positiv! overfor!
fremtidig! IT\projekter,! såfremt! der! skabes! et! individuelt! handlerum,! hvor! processen! ikke! hæmmer!
udfoldelsen.!!!!
Dette! er! naturligvis! blot! et! af! mange! perspektiver,! der! kunne! anlægges! på! lærernes! holdning! til! IPP!
fremadrettet.! Andre! ikke! behandlede! spørgsmål! omhandler! fx! de! institutionelle! rammer,! der! sættes!
for!lærernes!virke!i!et!sådant!projekt!såsom!timebudget,!efteruddannelse,!koordinering,!organisering,!
ledelsesstyring! og! målsætninger.! Det! er! alt! sammen! forhold,! der! ligger! uden! for! rammerne! af! denne!
evaluering,! men! som! løbende! har! været! genstand! for! debat! blandt! IPP\lærerne,! og! som! uden! tvivl!
influerer! på! den! erfaringsdannelse,! der! hidtil! har! fundet! sted,! og! som! har! afstedkommet! den! lidt!
afmattede!stemning,!der!generelt!har!præget!sidste!del!af!IPP.!

6.0+Perspektivering+til+tid.+ITMundersøgelse+på+Hjørring+Gymnasium+&+HF++
I!foråret!2010!blev!der!på!Hjørring!Gymnasium!&!HF!gennemført!en!større!kvantitativ!undersøgelse!af!
IT\adfærd! på! såvel! elevsiden! og! lærersiden! som! led! i! udarbejdelsen! af! en! tiltrængt! IT\politik! og!
reglement! for! institutionen.! Denne! undersøgelse! tog! sit! afsæt! i! Paulsens! undersøgelsesdesign! til! den!
tidligere! omtalte! forskning! om! ”Magt! &! Afmagt! \! IT\adfærd! i! gymnasieskolen”.! Dette! blev! gjort! med!
henblik! på! direkte! at! kunne! sammenligne! resultaterne! fra! Paulsens! undersøgelse! med! Hjørring!
Gymnasium! &! HF! elever.! I! forlængelse! af! 2015! evalueringen! af! IPP! har! det! derfor! været! oplagt! at!
foretage! selvsamme! undersøgelse! igen! i! IPP\klaserne,! for! at! se,! hvorvidt! der! vil! være! mærkbare!
forskelle! i! elevernes! IT\brug! og! konsekvenserne! heraf.! I! denne! lille! perspektivering! koncentreres!
fokus!på!to!udvalgte!hovedspørgsmål!henholdsvis!Hvad-IT-i-dagligdagen-bruges-til-undervisningen?!og!
Konsekvenser-af-IT=brugen?.!Det!skal!dog!bemærkes,!at!den!indsamlede!empiri!faktisk!indeholder!data!
på! flere! aspekter! end! disse! to! spørgsmål,! som! det! kunne! være! interessant! at! inddrage! i! en! anden!
undersøgelsessammenhæng,! fx! hvor! der! mere! specifikt! blev! sat! fokus! på! negative! konsekvenser! og!
ikke!faglig!IT\brug.!!!!
Et!væsentligt!forbehold!over!for!en!komparativ!sammenligning!er!dog!tidsaspektet.!Paulsens!forskning!
blev! foretaget! i! 2009\201065,! og! den! første! dataindsamling! på! Hjørring! Gymnasium! i! 2010.! Der! er!
således! tale! om,! at! IPP\besvarelserne! finder! sted! ca.! 5! år! senere,! og! det! må! antages,! at! der! i! den!
forløbne! periode! er! sket! en! stærkt! øget! integration! af! ! IT! i! gymnasieskolen.! Uden! at! det! er! empirisk!
dokumenteret,! synes! det! plausibelt! at! antage,! at! omfanget! af! computere! og! tablets! er! øget! markant.!
Det!må!derfor!også!forventes,!at!IT\adfærden!vil!være!påvirket!heraf,!positivt!såvel!som!negativt!både!i!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!Paulsen!&!Kruse!(2010)s.!80f!
65!Paulsen!&!Kruse!(2010),!s.!57ff!
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forhold! til! faglig! og! ikke\faglig! anvendelse.! ! En! anden! bemærkning! er,! at! hvor! Paulsen! tog!
udgangspunkt!i!fire!forskellige!ungdomsuddannelser66!og!heraf!kun!en!STX!klasse,!blev!samtlige!elever!
på!Hørring!Gymnasium!&!HF!inddraget!i!2010,!og!denne!gang!i!2015!kun!IPP\klasserne.!På!trods!heraf!
er!det!interessant!at!iagttage!forskellene!i!nedenstående!Tabel!!11!og!Tabel!12:!

!
Heraf!fremgår!det!tydeligt,!at!der!er!sket!en!markant!udvikling,!når!det!gælder!elevernes!anvendelse!af!
IT!i!undervisningen.!Hvor!det!i!2010!var!lidt!over!halvdelen!af!eleverne,!der!anvendte!computere,!har!
det!for!IPP!klasserne!nået!100%.!Det!er!i!sig!selv!forventeligt,!da!tablets!er!tilføjet!som!svarmulighed,!
og!IPP\klasserne!alle!har!fået!stillet!Ipad!til!rådighed,!men!selv!for!den!store!del!af!eleverne!i!3L,!hvor!
Ipad!ikke!længere!anvendes,!er!denne!erstattet!med!computer.!Noget!tyder!altså!på,!at!det!på!5!år!er!
blevet! normen,! at! computere! og! tablets! har! vundet! indpas! i! gymnasieelevernes! livsverden! også! i!
skoletiden.! Dette! kan! måske! også! forklare! en! anden! interessant! forskel! i! Tabel! 11,! nemlig! at!
mobiltelefonerne! udgør! en! mindre! del! af! det! daglige! IT\brug! i! timerne.! Computere! og! tablets! kan!
erstatte! mobilens! funktioner! eller! samkøres! med! denne,! fx! i! form! af! chatfunktioner! som! Facebooks!
messenger.!Dette!er!en!tendens,!der!bekræftes!af!den!øvrige!empiri,!der!dog!ikke!er!præsenteret!her.!
Dette! understøttes! også! af! Tabel! 11,! hvor! Messenger/Chat! udgør! en! markant! større! del! i! 2015! end!
2010!og!omvendt!sms!en!markant!mindre!del.!Email-har!i!højere!grad!også!vundet!frem,!hvilket!både!
kan! skyldes! ikke\faglig! og! faglig! brug,! da! der! herunder! også! forstås,! når! fx! en! lærer! beder! eleverne!
sende!en!given!opgave,!eller!eleverne!deler!skolearbejde!med!hinanden.!Noget!tyder!dog!på,!at!netop!
denne!form!for!faglig!udveksling!i!højere!grad!foregår!via!bl.a.!grupper!på!de!sociale!medier,!primært!
Facebook,!hvilket!udstiller!det!paradoks,!der!er!synes!at!været!forbundet!med!IT\brugen.!!På!den!ene!
side!bidrager!IT!uden!tvivl!til!faglig!støtte!for!en!stor!del!af!eleverne!!\!dette!understøttes!bl.a.!af!Tabel!
12,!hvoraf!det!fremgår,!at!i!alle!undersøgelserne!i!både!2010!og!2015!er!faglig!støtte!den!væsentligste!
konsekvens!af!elevernes!IT\brug!–!på!den!anden!side!er!problemstillingen,!at!ca.!en!tredjedel!af!IPP\
eleverne!oplever,!at!IT!også!kan!være!genstand!for!individuel!afledning!fra!undervisningen.!Endvidere!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Henholdsvis!en!HHX,!STX,!HF!&!HTX!klasse!
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svarer! en! tilsvarende! stor! andel,! tæt! på! en! tredjedel,! at! også! andre! elevers! ikke\faglig! brug! af! IT! i!
undervisningstiden! kan! forstyrre! dem! så! meget,! at! det! påvirker! undervisningen! negativt.! Dermed!
stiller!det!ikke!bare!eleverne,!men!også!lærerne!og!institutionen!overfor!en!meget!vanskelig!ramme!at!
agere! i,! hvor! IT! på! den! ene! side! dels! omfavner! elevernes! livsverden! i! en! positiv! faglig!
læringsunderstøttende! kontekst,! men! samtidig! også! i! nogle! situationer! modarbejder! selvsamme.!
Tiltag,! der! retter! sig! mod! denne! problemstilling,! kommer! uomtvisteligt! til! at! være! på! dagsordenen!
også! i! fremtiden,! lige! fra! forbud! og! restriktioner! eller! forsøg! på! øget! integration! af! IT,! for! derved! at!
inddrage!en!større!del!af!IT\brugen!i!faglige!sammenhænge,!som!IPP!har!været!udtryk!for.!!

7.0+Opsamling+
Formålet! med! denne! undersøgelse! har! som! beskrevet! indledningsvis! været! at! evaluere! Hjørring!
Gymnasium! &! HFs! Ipad! projekt! med! særligt! fokus! på! elevsiden! i! de! tre! IPP\klasser! 1A,! 2A! og! 3L! i!
perioden! 2012\2015.! IT! er! som! beskrevet! i! Kapitel! 1! en! størrelse,! der! uundgåeligt! er! en! del! af!
gymnasieskolens!fremtid.!Hvor!fx!Prinds!i!sin!oprindelige!form!har!haft!et!mere!klassisk!udgangspunkt!
for! IT\anvendelse,! dvs.! handlet! om,! hvorledes! IKT! har! kunnet! indgå! understøttende! i! i! forvejen!
eksisterende!læringsrum67,!har!IPP!mere!haft!til!hensigt!at!bryde,!udvikle!og!skabe!bevægelse!mellem!
disse! læringsrum! og! dermed! i! sin! helhed! skabe! en! mere! eksplorativ! didaktisk! position! for! IT! i!
undervisningen.!!Dette!efterlader!et!friere,!men!samtidig!også!vanskeligere!handlerum!at!evaluere!i,!da!
Ipad!brugen!i!undervisningen!som!beskrevet!i!Kapitel!2!i!høj!grad!er!betinget!af,!hvilken!IT\didaktisk!
position,!instruktionisme!overfor!konstruktionisme,!det!enkelte!fag!og!den!enkelte!lærer!har!omfavnet!
IPP! ud! fra.! Eleverne! anerkender! dog! generelt! set! lærernes! indsats! med! Ipaden,! der! især! har! vist! sig!
formålstjenstlig! i! flere! af! de! humanistiske! fag,! modsat! de! naturvidenskabelige.! Af! Kapitel! 3! fremgår!
det,! at! eleverne! generelt! har! taget! godt! imod! brugen! af! Ipaden! i! undervisningen,! og! for! de! flestes!
vedkommende! har! de! været! eller! er! blevet! kompetente! brugere! heraf,! dog! ikke! uden! problemer!
undervejs.! Hvorvidt! læringsudbyttet! er! styrket! eller! svækket,! er! i! Kapitel! 4! diskuteret! i! lyset! af! en!
teoretisk! sondring! mellem! elevtyper,! hvor! det! perspektiveres,! at! elevernes! generelle! strategier! for!
læring! spiller! en! afgørende! rolle! for! Ipadens! potentiale! –! svaret! på! spørgsmålet! er! dermed! ikke!
entydigt.!Forskellige!elever!er!priviligerede!i!forskellige!læringssituationer!og!–relationer.!Vigtigere!er!
måske! de! empiriske! forskelle! på! tværs! af! de! tre! IPP\klasser,! der! afdækkes! i! samme! kapitel,! og! som!
viser,! at! 3L! som! prøveklasse! har! måttet! gennemleve! de! største! prøvelser,! hvilket! da! også! tydeligvis!!
afspejler! sig! i! denne! klasses! mere! negative! erfaringer! sammenlignet! med! 1A! og! 2A.! I! kapitel! 5!
beskrives! de! tekniske! komplikationer! og! institutionelle! rammer,! der! har! influeret! både! positivt! og!
negativt! på! implementeringen! af! projektet.! Når! det! gælder! udfordringerne,! har! disse! varieret!
klasserne! imellem.! Der! udtrykkes! dog! et! tydeligt! generelt! behov! på! tværs! af! IPP\klasserne! for! mere!
support.! I! sin! helhed! stiller! eleverne! sig! positive! overfor! et! fremtidigt! IPP! eller! lignende,! hvor!
holdningen! på! lærersiden! stadig! må! stå! hen! i! det! uvisse,! indtil! dette! er! nærmere! undersøgt.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!Prinds!(1999),!s.!33ff!
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Forventningen! vil! dog! som! beskrevet! med! afsæt! Sørensen! &! Paulsen! være,! at! lærernes! holdning! vil!
være! præget! og! afhængig! af! den! enkelte! lærers! generelle! forhåndsindstilling! til! IT.! I! kapitel! 7! viser!
perspektiveringen! til! selvsamme! forskeres! tidligere! undersøgelser! af! IT\brug! samt! den! tilsvarende!
gennemførte!undersøgelse!på!Hjørring!Gymansium!&!HF!i!2010!samt!2015!i!IPP,!at!IT!er!en!uundgåelig!
og! gradvis! større! del! af! elevernes! dagligdag! i! undervisningen.! Fordelen! herved! er! en! markant! faglig!
støtte,! mens! ulempen! er! en! samtidig! øget! risiko! for! ikke\faglig! afledning.! Måske! er! dette! paradoks! i!
virkeligheden!en!af!de!væsentligste!udfordringer,!som!gymnasieskolen!står!over!for!i!fremtiden.!Dette!
efterlader!en!mere!almen!afsluttende!iagttagelse.!!
Det!kan!måske!undre,!hvorfor!der!overhovedet!er!igangsat!et!IPP!på!Hjørring!Gymnasium!&!HF!i!en!
tid,! hvor! mange! i! forvejen! taler! om,! at! rammerne! for! undervisningen! er! under! pres! grundet!
forandringer!i!strukturer,!elevkultur!og!\sammensætning.!Uanset!hvad!fællespræmissen!imidlertid!er!
for! disse! iagttagelser,! befinder! vi! os! i! en! omskiftelig! tid,! hvor! omgivelserne! stiller! nye! krav! på! alle!
niveauer! i! samfundet! og! dermed! også! gymnasieskolen;! det! være! sig!elevernes! kundskaber,! lærerens!
virke!og!institutionens!forpligtelser.!!Spørgsmålet,!vi!derfor!bør!stille!os!selv,!er,!hvordan!vi!på!bedste!
vis!formår!at!interagere!med!og!integrere!disse!forandringer!i!vores!daglige!virke!–!herunder!IT!såsom!
Ipaden!i!undervisningen!med!alle!dens!muligheder!såvel!som!begrænsninger.!!I!!Klafkis68!forstand!er!
det!måske!netop!omfavnelsen!og!nysgerrigheden!på!disse!nye!redskaber,!der!skal!sikre!den!dobbelteåbenhed,-som! fører! gymnasiefagligheden! videre! ind! i! kommende! generationer! af! elever.! For! som! en!
elev! udtrykker! ”jeg- syntes- projektet- er- spændende- og- det- er- helt- sikkert- et- grundelement- i- fremtidensundervisning.”69-!

!
!
!
!
!

+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!Damberg!er!al.!(2006),!s.!282f!
69!Citat!fokusgruppesamtaler!1A!
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Bilagsoversigt+
Bilag!1!
Hjørring,!d.!1.!November!2010!
!
Vedr.!iPads!til!lærere,!som!forøg!på!at!udvide!og!styrke!Hjørring!Gymnasium!&!Hfs!teknologiske!profil.!
!
Kære!Elsebeth!og!Lars,!
Efter! vi! har! deltaget! i! konferencen! ”E\Fokus”! i! Kolding! d.! 28.10.2010! er! vi! om! muligt! blevet! endnu!
mere! interesserede! i! at! arbejde! fremad! mod! en! mulig! ebogsklasse! (og! evt.! på! længere! sigt! et!
ebogsgymnasium).!Derfor!foreslår!vi!at!nedsætte!et!mindre!udvalg,!der!skal!arbejde!med!iPads!og!det!
materiale!der!allerede!findes,!og!de!materialer,!der!kommer!løbende.!!
Vi!foreslår,!at!hver!lærer!i!gruppen!får!en!personlig!iPad!og!noget!tid!til!at!arbejde!med!projektet.!Vi!
foreslår! en! arbejdsgruppe! bestående! af! Brit! Jørgensen,! Martin! Christiansen,! Martin! Tristan! Haages!
Andersen!og!Nina!Andersen,!fordi!alle!er!lærere,!der!har!udtrykt!et!stærkt!ønske!om!at!arbejde!med!
ebøger!og!elearning.!Udover!lærerne,!vil!det!være!en!fordel!at!inddrage!elever!i!arbejdsgruppen,!og!der!
er! to! elever! på! gymnasiet,! der! i! forvejen! har! iPads.! Derfor! vil! det! være! relevant! at! inddrage! dem! i!
processen,!og!betale!for!deres!afprøvning!af!de!ebøger,!der!allerede!findes!på!markedet.!
!
Hvis! arbejdsgruppen! nedsættes! nu,! og! forudsat! at! materialerne,! der! er! til! rådighed! kan! bruges! i!
undervisningen,! forestiller! vi! os,! at! vi! kan! starte! en! iPad\klasse! i! januar! 2012! som! forsøg,! med! en!
lærergruppe! der! vil! være! interesserede! i! et! sådant! projekt.! En! sådan! klasse! vil! spille! fint! i! tråd! med!
gymnasiets! visioner! og! ønsker! om! styrkelse! af! IT.! ! Der! kan! helt! sikkert! søges! tilskud! til! at! udlevere!
iPads!til!en!forsøgsklasse,!så!alle!eleverne!har!mulighed!for!at!få!en,!og!så!det!ikke!koster!alt!for!meget!
for!gymnasiet.!På!sigt!kan!vi!dog!forestille!os,!at!det!bliver!obligatorisk!for!eleverne!selv!at!anskaffe!sig!
en! iPad,! hvilket! bestemt! ikke! er! et! urimeligt! krav,! da! andet! materiale! som! ordbøger,! lommeregnere,!
kopipenge!ikke!vil!være!nødvendigt!for!dem!at!anskaffe!sig.!
!
På!konferencen!d.!28.10.2010!blev!vi!introduceret!til!de!rigtig!mange!muligheder!på!området,!der!er!i!
hastig! udvikling.! Af! de! umiddelbare! fordele! vi! blev! gjort! opmærksomme! på! er,! at! de! problemer,! der!
kan! opstå! med! forskellige! tekstformater! ikke! eksisterer! med! iPads:! der! åbner! alt! uden! problemer.!
Derudover! er! det! nemt! at! få! fat! på! nye! bøger,! man! bestiller! et! klassesæt,! og! få! minutter! efter! har!
klassen! bøgerne! på! deres! iPads! og! kan! gå! i! gang! med! arbejdet.! Der! er! selvfølgelig! notefunktioner,!
direkte! hyperlinks! til! udvidet! søgning,! mulighed! for! at! klassen! kan! dele! deres! noter! fra! bogen! med!
hinanden,!grafregnere!og!mange!andre!matematiske!redskaber.!
Økonomisk! kan! det! også! givetvis! svare! sig! på! sigt! da! tryk\! &! distributionsomkostninger! bliver!
reduceret:!man!har!licenser!til!klasser!eller!hele!skolen,!og!kan!købe!hele!bøger!eller!enkelte!kapitler!
efter!behov,!og!indholdet!opdateres!gratis!efter!behov.!Hvis!man!er!i!tvivl!om!behovet!for!en!bog,!kan!
man!også!leje!den!for!en!begrænset!periode.!
!
!
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På! konferencen! var! der! bl.a.! et! oplæg! af! Søren! Peter! Sørensen! fra! Forlaget! Systime,! der! har! udviklet!
deres!produkt!iBog®,!som!de!satser!stort!på!lige!nu.!Oplægsholderen!ser!store!muligheder!for!iBog®,!
og!han!mente,!at!der!var!”the!missing!link!mellem!bog!og!web”,!der!kan!kombinere!det!bedste!af!de!to!
verdener.! Vores! vurdering! er,! at! når! et! forlag! som! Systime,! der! udgiver! mange! af! de! materieler!
gymnasieverdenen! benytter,! er! interesserede! i! muligheder! indenfor! ibøger,! vil! andre! forlag! helt!
sikkert! komme! på! banen! senere,! så! det! i! fremtiden! ikke! vil! være! et! problem! at! få! materialer! af!
passende!kvalitet.!
!
For!at!udforske!mulighederne!for!iPads!i!undervisningen!vil!det!være!oplagt,!at!lærerne!får!afprøvet!
teknologien! på! forhånd,! for! at! kunne! vurdere,! hvornår! og! til! hvad! de! kan! bruges.! Derfor! vil! vi! gerne!
ansøge!om!personlige!iPads!til!arbejdsgruppen.!
Vi!har!undersøgt!mulighederne!for!indkøb!af!iPads,!og!man!kan!købe!iPads!med!32GB!og!3G!(som!er!
nødvendigt!for!at!komme!på!nettet!med!mobilt!bredbånd)!kan!fås!til!6000kr.!Fra!f.eks.!wupti.com.!Vi!
vurderer,!at!udgifterne!til!iPads!vil!falde!hurtigt,!men!at!det!er!vigtigt,!at!lærerne!kommer!i!gang!med!
at!bruge!teknologien!så!hurtigt!som!muligt.!
!
Med!ønsket!om!positivt!svar.!
!
Mvh!
Brit!Jørgensen,!Martin!Christiansen,!Martin!Tristan!Haages!Andersen!og!Nina!Andersen!

!
!
!

!

!

!
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Bilag!2!
!
HJØRRING!GYMNASIUM!OG!HFAKURSUS!
Rektor!Elsebeth!Gabel!Austin!
Skolevangen!
23,!
e\mail:!
TLF:!+45!9892!24!33/!FAX:!+45!9890!9190!
!

DK\9800!

Hjørring!
au@hj\gym.dk!

Introduktion!om!deltagelse!i!udviklingsprojekt!for!ny!elektronisk!klasse!med!Ipad:!1.j!
Som! del! af! skolens! pædagogiske! udvikling! starter! vi! på! Hjørring! Gymnasium! og! Hf\kursus! to!
elektroniske-klasser!på!stx\årgangen,!som!starter!15.!August!2012:!vi!starter!henholdsvis!en!pc\klasse!
og!en!klasse!med!pc!og!iPad.!
Udviklingsprojektet! har! til! hensigt! dels! at! videreudvikle! de! it\kompetencer,! som! eleverne! kommer!
med!fra!grundskolen,!og!dels!målrettet!at!arbejde!med!den!papirløse!dimension!i!kommunikation!og!
faglig!læring!på!gymnasialt!niveau.!
To!grundforløbsklasser!er!valgt!med!henblik!på!at!få!en!spredning!i!de!involverede!på!fag,!og!den!ene!
elektroniske! klasse! skal! i! videst! muligt! omfang! arbejde! med! elektroniske! værktøjer! på! ! pc! og! iPad.!
Denne! klasse! er! grundforløbsklassen! med! betegnelsen! 1.j,! og! du! får! derfor! dette! brev! som!
introduktion,! da! du! er! placeret! i! denne! klasse.! Vedlagt! finder! du! beskrivelse! og! formål! for!
udviklingsprojektet.!
Klassens! elever! er! i! udviklingsprojektet! med! i! en! proces,! hvor! faglærerne! i! fagene! vil! arbejde! med!
udnyttelse! af! de! elektroniske! værktøjer! som! middel! til! læring,! men! ikke! som! et! mål! i! sig! selv.! De!
involverede!lærere!vil!i!det!omfang,!det!er!hensigtsmæssigt!i!de!enkelte!fag,!arbejde!med!pc,!Ipad!og!
papirløs! kommunikation,! men! der! kan! naturligvis! være! forløb,! hvor! det! er! mere! hensigtsmæssigt! at!
arbejde!på!!mere!traditionel!vis.!
Klassens!elever!vil!løbende!blive!inddraget!i!processen!i!form!af!spørgeskemaer!og!andre!evaluerings\
redskaber!for!at!sikre,!at!der!foregår!den!læring,!som!vi!forventer.!
Som!tidligere!meddelt,!forventes!alle!nye!elever!at!have!anskaffet!en!bærbar!pc!ved!skolestart,!og!dette!
gælder! også! eleverne! i! 1.j.! Skolen! stiller! naturligvis! alle! øvrige! elektroniske! værktøjer! til! rådighed,!
herunder!iPad,!som!eleverne!vil!få!udleveret!ved!skolestart.!
Vi! glæder! os! meget! til! at! komme! i! gang! med! de! elektroniske! klasser.! Vi! vil! både! ved! skolestart! og!
løbende!orientere!klassens!elever.!
Hvis!det!giver!anledning!til!spørgsmål,!står!jeg!naturligvis!til!rådighed.!
Venlig!hilsen!
Elsebeth!Gabel!Austin!
Rektor!
3.!juli!2012!

!
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Formål:! udviklingsprojekt! med! elektroniske! klasser,! årgang!
2012!
Hjørring!Gymnasium!og!HfAkursus!
!

1. Skolen vil starte en 1.stx-klasse med iPad og en 1.stx-klasse med bærbar pc for parallelt i de
to klasser i 1.g, årgang 2012, at afprøve muligheder i undervisningen med hhv. iPad og
bærbar pc.
2. Forsøget skal udvikle og nytænke den pædagogik, som kræves ved anvendelse af de nye
medier og udvide feltet til at omfatte så mange fag i en klasse som muligt under
hensyntagen til de muligheder, der er i øjeblikket i forhold til e/i-bøger, som kan anvendes i
stx-fagene.
Forventede resultater
Det forventes at udviklingsprojektet vil
• Styrke elevernes faglige kompetencer gennem undervisning med de seneste, mest
opdaterede undervisningsmaterialer foruden at styrke deres it-kompetencer
• Udvikle it-didaktiske metoder i de involverede fag
• Skabe værktøjskasse af faglige forløb som kommende årgange kan udnytte og arbejde
videre med
• På sigt at styrke overgangen til gymnasiet for it-klasser i folkeskolen
• Understøtte undervisningsdifferentiering og gymnasiets talentarbejde
!

Indhold:!
To! gymnasieklasser! (ny! årgang! 1.g)! skal! arbejde! som! elektroniske! klasser! i! det! 3\årige!
studieretningsforløb:!

•
•

én klasse skal have iPad som hovedværktøj i undervisningen.
én klasse skal have bærbar pc som hovedværktøj i undervisningen

Begge-klasser-skal-arbejde-med-

•
•
•
•

i-bøger / e-bøger
ny skriftlighed: medialisering af skriftlige opgaver og elektronisk retning og returnering af
afleveringer
udnyttelse af elektronisk portfolio i fagene
udnyttelse af mulighederne ved brugen af iPad og pc til høj grad af
undervisningsdifferentiering

!
!
!

!
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Bilag!3!
Reviderede!mål!!
Forsøg!med!anvendelse!af!PC!og!Ipad!i!to!gymnasieklasser!på!Hjørring!Gymnasium!2012\13!
!

Anvendelsesorienteret! medialisering! i! undervisningen! med! fokus! på!
nytænkning!af!undervisningsformer!!
!
Mål:!Hvad!vil!vi!gerne!opnå?!
Motivere!eleverne!og!dermed!øge!indlæringen!
Delmål:!
At!finde!muligheder!og!begrænsninger!ved!brug!af!hhv.!Ipad!og!PC!i!undervisningen!
Hvert!fag/fagområde!må!udforme!sine!delmål!
!

Middel:!Hvordan!vil!vi!opnå!det?!
Hvert!fag!anvender!medialiserede!opgaver!vha.!hhv.!pc,!Ipad!og!evt.!smartphone!og!web2\!medier.!Den!
task!baserede!undervisning!egner!sig!godt!til!arbejdet!med!medialisering!og!på!den!måde!vil!vi!have!
fokus!på!elevernes!medejerskab!i!udformningen!af!de!stillede!opgaver!
Materialer:!Fagene!vil!benytte!sig!af!de!materialer,!som!der!på!nuværende!tidspunkt!er!til!rådighed!på!
markedet.!!
!
Delmål:!
Til!efterårsferien!vil!hvert!fag!stille!en!række!delmål!op!for!sit!fag!
!
!
!
!
!
!
!
!
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