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Agenda 
Samarbejde i klassen - i det nye mediemiljø

I. Læringssamarbejde - hvad og hvorfor? 

II. Læringssamarbejde med it (vanskeligheder og muligheder)

Ex 1: klasse med ligegyldighed - segregeret samarbejde

Ex 2: Klasse med refleksivitet - samarbejde i fællesskab 

Ex 3: Men forbud mod at dele viden - også segregeret samarbejde 

Ex 4: Elever, der lærer at bygge konstruktivt videre

III. Dialog - erfaringer, vanskeligheder og andre muligheder? 



1: Læringssamarbejde - 
hvad og hvorfor



Læringssamarbejde

• Læring af hinanden:  A og B løser hver sin opgave, 
men får momentvis hjælp af hinanden (fx elever 
løser matematik-opgaver hver for sig)

• Læring med hinanden:  A og B løser en fælles 
opgave sammen (fx dialog i klassen)

• Gruppearbejde: ofte hybrid 

• Læring om hinanden:  A og B løser opgaver, som 
fordrer eller implicerer, at de lærer hinanden at 
kende



2 grunde
Man kan ønske læringssamarbejde af to gode grunde: 

1)  For at forbedre undervisningsmaskinen…  

=> del-fokus (snævert fag-perspektiv) 

2) For at hjælpe eleverne med at blive dannede  

=> helhedsfokus (bredt fagperspektiv) 



Grund A: Nye (u)muligheder
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Grund B: digital dannelse
• Det at blive god (individuelt og kollektivt) i det digitale samfund vi nu lever i – og 

formentlig også lever i fremover – med dettes trusler og muligheder herfor  

• Indbefatter 

A. At lære at forstå og takle de vanskeligheder, som opstår i det nye mediemiljø: 
hyperdistraherende tilstedeværelsespres, multitasking, overvågning, interpellering, 
kopiering, ekkorum etc. etc. 

B. At lære at bruge nye digitale muligheder til gode formål, herunder kunne åbne sig 
mod en større verden, interagere med anderledes mennesker end én selv, løse fælles 
problemer i fællesskab, forstå hinanden, deltage demokratisk og omskabe samfundet 
til det alment bedre etc. 

• => Digital dannelse = et orienterende perspektiv tematiserende, hvad der skal til for at 
komme på vej til at blive gode mennesker i det samfund vi idag lever i, herunder 
kollektivt blive i stand til at forbedre dette

• NB: Undervisning er en væsentlig del af samfundet => digital dannelse handler især om 
at ‘blive god' i undervisningens nye mediemiljø (på en mangfoldighed af måder)



1I: Læringssamarbejde 
med it - vanskeligheder 

og muligheder





Ex 1: De to Tårne



socialemedieriskolen.wordpress.com

smee.dk

Ex 2: nye deltagelsesformer





http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1158#!/12:36

Gruppen "den tredje 
bølge" på Facebook



Det nye skoleliv

sociale 
medier

Sociale medier

Læringsfællesskab Læringsnetværk

• Relation 1: <- information 
• Relation 2: -> formidling 
• Relation 3: <-> interaktion

Grunde til at kultivere “ind 
og ud” relationer:  

A) Bryde ekkorummet - 
udvidet perspektiv  

B) Bryde social arv - hjælpe 
især de fagligt svage elever 
med at opbygge 
læringsnetværk  

C) Mere virkelighedsnær 
undervisning



Ex 3: forbud mod at dele 
information og viden?

Netværk, hvor 
lukket 

vidensdeling 
(snyd) for at 

slippe uden om 
faglige krav 

Netværk, hvor 
lukket 

vidensdeling 
(usolidarisk) for at 

indløse faglige 
krav 



Ex 4: Nye læreprocesser



Digital dannelse og eksamensformer

De gamle boglige 
eksamensformer

Alment dannende 
eksamensformer

Digitalt dannende 
eksamensformer

Ekkorummet Projektrummet Transformerrummet

Hvad bedømmes? Resultatet - hvad man på 
baggrund af læring kan 
præstere i fx en test 

Vægt på åndelige processer, 
fx vellykket kommunikation i 
undervisningen, udvikling af 
kritik 

Evnen til at finde, forædle, 
omdanne, udvikle, 
opbygge, kvalificere, 
vurdere og innovere på 
udtryk 

Hvilken slags 
personlighed 
lægges der vægt 
på? 

Individualistisk og 
konkurreneorienteret. 
Favoriserer de elever, der 
allerede har gode 
læringsnetværk 

Løsning af fælles opgaver 
inden for en gruppe - det 
som bedømmes er, hvor 
godt man bidrager til den 
fælles løsning, fx evner at 
forklare andre noget, giver 
konstruktiv kritik

Netværksorienteret - det 
som bedømmes er, hvor 
godt man udvikler og 
bruger netværk og 
netværksressourcer til at 
skabe noget godt 

Hvornår 
bedømmes? 

Slutafgørelse - afregning efter 
gennemført læreproces

Bedømmelse = hjælp i 
læreprocessen - dyrke 
evnen til selvvurdering 

Bedømmelse = løbende, 
hjælp til transformation

Målet med 
bedømmelse

Selektion, straf/belønning Opbygge elevens evne til at 
lære

Opbygge elevens evne til 
og mulighed for at lære i 
det digitale mediemiljø



III: Dialog



Jeres erfaringer - andre vanskeligheder, andre 
muligheder for læringssamarbejde i det nye mediemiljø?

Diskuter og skriv jeres svar på 140 tegn på 

www.todaysmeet.com/samarbejde  



Enig - uenig ? !


