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Indledning: 
 
I denne opgave beskriver jeg rammerne på Fenskær Efterskole, elevgruppen, kollegiale ressourcer samt IT 
faciliteter. Min egen baggrund. Herefter beskriver jeg konkret med udgangspunkt i 2 kollegaer et 
vejledningsforløb. Refleksioner over vejledningsforløbet ud fra videooptagelserne både før og efter - samt 
medkursists kommetarer til vejledningen. Til slut kommer jeg med et bud på nogle af de udfordringer vi 
som skole står over for. Der bruges i opgaven dele af artikler, som er henvendt folkeskolen, men som også 
relevante for os som efterskole. 
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Problemformulering: 
 
Med udgangspunkt i daglig praksis på Fenskær Efterskole vil jeg med denne opgave tage udgangspunkt i at 
jeg har rollen som IT-vejleder. Jeg har dog ikke titlen pædagogisk IT-vejleder, men IT-ansvarlig med fokus på 
det tekniske, både hard- og software. I praksis hjælper/vejleder jeg ofte kollegaer med at komme i gang og 
komme videre når der opstår problemer eller når de har ønsker om at bruge funktioner et bestemt 
program.  
 
Den enkelte vejleder må altid tage udgangspunkt i en afklaring af sin rolle som vejleder. Derfor er det 
vigtigt, at man som vejleder arbejder sig hen imod et sammenhængende syn på, hvorledes it kan spille 
sammen med undervisningen og hvilken rolle IT skal have I forhold til skolens udvikling på længere sigt.1 
 
Jeg vil gerne undersøge om vores skole har et større IT potentiale,  et potentiale der rækker videre end den 
konkrete værktøjsfunktion og om vejledning kan være et redskab til at udvikle dette. 
 
Jeg ville gerne undersøge om rollen som IT-vejleder kan gøre en forskel – så vi på skolen fremad rettet - kan 
få større udbytte at IT. 
 
”IT kan blandt flere redskaber skabe forandring. Denne forandring kan sætte sig igennem både på det 
personlige, det interpersonelle2 og det organisatoriske niveau.”  

Skolen: 
 
Fenskær Efterskole, Kollegievej 5, Nr. Nissum 7620 Lemvig  
 
Fenskær Efterskole er en prøvefri efterskole. Vi vægter de praktiske og musiske fag. Undervisningen er 
specielt tilrettelagt for elever der har modtaget specialundervisning i folkeskolen. 
 
Skolens mål er, gennem en praktisk-musisk betonet undervisning, at give de unge mulighed for at gøre 
erfaringer, der kan styrke deres selvtillid og aktive engagement i tilværelsen, samt øge deres muligheder for 
at klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid.3 
 
Undervisningen foregår på mindre hold og er tilrettelagt så den er i overensstemmelse med 
undervisningsministeriets krav om undervisning af skolepligtige elever. Fenskær Efterskole har også en 
afdeling med udslusning – 3U4 hvor vi primært sigter på at give den enkelte elev kompetencer - således 
eleven kan flytte hjemmefra. 
 
Vi har ikke alm. undervisning i klasser, men værksteder med ca. 8 elever – og alle værksteder er siden 
starten i 1987 efterhånden optimeret hertil. Eleverne deles op pige- og drengehuse med 10-11 elever i 
hvert hus. Huset er kernen i vores koncept, der er knyttet 2 huslærere til hvert hus.Huslærerne er vejledere 

                                                           
 
1
 Hvordan kan man reflektere over sin rolle som pædagogisk it-vejleder? Af Leif Gredsted UNI-C 2010 

2
 http://intelligenser.emu.dk/temami/mi/interpersonel.html 

3
 Hjemmeside: http://www.fenskaer.dk/   

   Film om skolen: http://www.youtube.com/watch?v=lKfuesx1R54&feature=player_embedded 
 
4
 3U: http://www.fenskaer.dk/223-222-3u.htm 

http://www.fenskaer.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=lKfuesx1R54&feature=player_embedded
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– både på et personligt plan, hvor vi får en slags ”mor/far” rolle – men først og fremmest en vejledning i 
udvikling af livs- og handlekompetencer, hvilket kræver en professionel indgangsvinkel. 
 

Elever: 
 
Der er 98 elever på skolen – fordelt med 66 på efterskole afd. og 32 på 3U afd. Eleverne kommer fra hele 
landet. Eleverne er aldersmæssigt mellem 13-18 år. (enkelte elever bliver lidt ældre inden de slutter på 
Fenskær). Mange elever har i starten lavt selvværd og mangler selvtillid. Eleverne vokser med opholdet på 
skolen og mange får skabt gode relationer gennem samværet med ligesindede. 
 
En del af vore elever har ved skoleopholdets start diagnoser inden for bl.a. autismespektret (bl.a. asperger), 
ADHD5, OCD6, selvskadende adfærd, depressiv adfærd samt tidligt emotionelt skadede. En gruppe af vore 
elever vil komme i kontakt med undgdomspsyk. til udredning i den periode, de er tilknyttet skolen. – En del 
af eleverne er fast medicinerede, og evner ikke selv at holde styr på denne medicin, hvorfor det også indgår 
i hverdagens praktiske opgaver som ansat. Alt dette rammesætter de forhold vi skal indpasse vores 
undervisning i. 
 
Der er udover aldersspredningen en stor forskel på den bagage eleverne kommer med – herunder 
kundskaber og færdigheder. Nogle elever er bogligt meget svage og har efter 7-8 år i folkeskolen, store 
mangler på grundlæggende færdigheder i dansk eller matematik m.m. Det er en broget og meget 
spændende flok elever at undervise og det en udfordring at planlægge værkstedsundervisningen så alle på 
holdet får udbytte. 

Lærere/personale: 
 
Vi er 31 ansatte heraf 2 sekretærer og 3 pedeller samt 2 rengøringsassistenter – ledelsen består af 
forstander, viceforstander og afdelingsleder. Ansatte er både pædagoger, lærere og kollegaer med anden 
baggrund. 

 Min baggrund: 
 
Jeg har arbejdet med IT – siden 1978 hvor jeg lavede småprogrammer på Handelsskolen i Århus. Lidt brug 
af IT på HF og seminariet. På seminariet 1980-1984, specialpæd. Linjefag: billedkunst og geografi. 
Billedkunst først og fremmest. Jeg var med fra starten af Fenskær Efterskole i 1987 efter 3 år i alm. 
folkeskole. I mange år var mit værksted billedkunst. De sidste godt 5 år, har jeg skiftet til videoværkstedet. 
Skiftet indeholder stadig billedkunst, men nu med 25 billeder i sek.  
 
På Fenskær fik vi mange år tilbage, nogle få maskiner med DOS (S/H) – WordPerfect, interessen for 
computeren kom i gang, men det store gennembrug kom med Windows 3.1 – med WYSIWYG (What you 
see is what you get)7. En kæmpe oplevelse på AU i Herning – hvor et nyt program Mediator8 blev fremvist. 
                                                           
 
5
 ADHD, som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder er en neuropsykologisk udviklingsforstyrrelse eller tilstand 

6 OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger. 
7
 (Hvad man ser, er hvad man får), bruges om edb-teknologi der sikrer, at det billede der ses på skærmen har nøjagtig 

overensstemmelse med det der skrives ud på papir. Kilde: Wikipedia 

http://da.wikipedia.org/wiki/Edb
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Det var for mig på IT-fronten, som bjergprædiken var for Jøderne dengang. I Mediator kan man 
programmere objekter, sætte billeder, knapper og lyd ind ved at bruge ”træk og slip”. På vej hjem fra 
Herning i bilen, gik tankerne i fuld galop. Undervisningen på skolen den gang, havde udgangspunkt i 
tekstbehandling og små DOS-baserede matematikprogrammer. En undervisning der hovedsagelig tog 
udgangspunkt i lærer til elev formidling, hvor skrivemaskinen ”bare” blev afløst af computeren. Jeg lavede 
på aftenvalgfag små undervisningsforløb i multimedieprogrammet. Mulighederne med vores elever og 
dette program 9 – kom først til sin ret da jeg sammen med en kollega, lavede et DANSK–IT projekt. 
IT-DANSK projekt: - er et projekt vi kører på vores 3U. Eleverne arbejder i flere uger på selvvalgt emne, som 
de laver multimedie produktion ud fra. Undervisningen er skiftevis instruktion, leg, fordybelse, øvelser. 
Sluttelig laver eleverne CD – med eget layout/cover 
Gennem årene har jeg deltaget på mange kurser – server, netværk m.m. Kun få kurser med direkte IT-
pædagogisk indhold.  
 

Kollegatyper: 
 
Fordeling af det pædagogiske personale: 
 

Niveau% Type Beskrivelse: 

5% Meget urutineret 
Har ingen mail (endnu) – bruger sjældent computer, men logger dog på 
lærerintra og får hjælp til at skrive beskeder. 
 

15% Urutineret 
Bruger lærerintra – har mail og kan bruge word som skrivemaskine.  
 

35% Rutineret 
Bruger lærerintra – har mail og kan bruge word og flere af funktionerne 
(indsætte billeder m.m.) Bruger internettet i undervisningen. 
 

20% Meget rutineret 
Bruger – scanner og andre programmer. Kan selv tømme kamera for billeder 
og lægge dem på vores fællesdrev. Vil meget gerne bruge IT. 
 

15% Superbruger 
Bruger – alle programmer – kommer med forslag til nye tiltag – 
oplæsningsprogrammer – billedbehandling m.m. 
 

IT – på Fenskær Efterskole  
 
Set i relation til alm. folkeskole arbejder vi meget praktisk/musik og der er ikke krav til IT i de enkelte fag.  
 
Som IT-ansvarlig på skolen hjælper jeg også kontoret – jeg søger for alt det tekniske – vedligehold, backup 
m.m. Til det tekniske arbejde har jeg de sidste år fået hjælp fra en af vores pedeller.  
 
Man har på skolen pt. ikke ønsket at sætte fokus på pædagogisk IT-vejledning. Lærernes brug af IT i 
undervisningen er op til den enkelte, man kan ønske at komme på kursus. 
 

                                                                                                                                                                                                 
 
8
 http://www.matchware.com/en/products/mediator/default.htm 
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For ca. 6 år siden fik vi bygget nyt multimediehus. Huset brugere havde stor indflydelse på husets 
indretning.  
 

 
Datalokale – Fenskær Efterskole (Skitsetegning Corel X15 Bjørn Frandsen) 

 
Som tegningen ”Datalokale” viser er der 12 elevcomputere, det er fordi vi også bruger lokalet med huset. 
Huset har timer hver dag og flere er begyndt at benytte datalokalet med huset. Ofte er det fremvisning af 
websites på storskærmen – eleverne kan være online på hver deres computer. Datalokalet er kun åbent 
med læreropsyn. Om aftenen og i weekenderne kan vagtlæreren åbne lokalet – her bruges computerne til 
det eleverne har lyst til. (det er oftest spil, Youtube, Facebook og MSN som eleverne bruger.  
 
IT bruges mest for at komme på internettet når der skal søges informationer og læreren skal vise noget på 
nettet. Enkelte bruger Word 2007/10 sammen med eleverne. 

Software på Fenskær Efterskole 
 
På softwaresiden er vi godt med. Vi har ingen IT-strategi vedr. programmer som eleverne/lærerne skal 
kunne – men har Office pakken samt Skoleaftalen fra Mikroværkstedet – Taleaftale (bedre stemmer til 
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oplæsning i CD-ORD). Photoshop C2-310, Mediator 9 og videoredigeringsprogrammet Pinnacle 12-1411 er 
installeret på de fleste computere. (De med rødt markerede programmer bruges pt. kun af få lærere). 
 
Vi har licensaftaler med Adobe, Microsoft og Mikroværkstedet – dvs. at vi kan installere de nyeste versioner 
af programmerne – f.eks. Win7 (som vi gik over til i foråret 2010 på alle computere) Sikkerhedspakke er F-
secure licensaftale med UNI-C. 

Lærerintra: 
 
Alle lærere på skolen er oprettet på Skoleintra/skolekom (sidst på foråret i år (2010) – alle skal logge på 
skoleintra dagligt – eller når de møder på skolen. (tidligere havde vi en dagbog som indeholdt alle 
informationer). Det var et stort spring for mange at skulle bruge den nye digitale bog og flere er stadig ikke 
helt trygge i brugen. Der har stort set været god almen opbakning til skiftet – selv om vi ikke har haft 
nævneværdig vejledning (jeg har 2 gange vist lidt om log-in og oprettelse af meddelelser o.l. – tidsforbrug i 
alt – under en time.) 

Hardware (netværk) på Fenskær Efterskole 
 
Vi kører med roaming profiles – dvs. at eleverne og lærerne kan logge på en vilkårlig computer, få adgang til 
deres eget skrivebord og dokumenter via vores undervisningsserver. På denne server ligger også fotos og 
video m.m. fra 2000 og frem til i dag. Lærerne kan uploade fotos. 
 
Ud over computere i data, dansk og video (Multimediehuset) har lærerne 1 computer ved køkkenkontor 
(vagtlokale) samt en bærbar (ophængt på vægen på lærerværelset) og en stationær computer i vores av-
rum. 
 
På kontoret har de 5 (2 sekretærer samt forstander, viceforstander og afd. leder) hver deres computer og 
er koblet op på kontorserver (der er i teorien igen adgang mellem serverne) 
Backup udføres hver nat på NAS’er og externe harddiske alle i RAID-1. Begge servere kører Windows 2008 
server og de har hver deres UPS. 
 
 

Vejledning: (Video)12 
Forud for vejledning (video) havde jeg mange tanker. Hvem kunne jeg tage fat i og hvad skulle der vejledes 
i? Jeg valgte 2 kollegaer, som begge kan betegnes som IT urutinerede og begge nu og her kunne bruge 
hjælp til bl.a. Hygiejnekursus13 via nettet. 
 
 
 

                                                           
 
10

 Adobe som producerer Photoshop: http://www.adobe.com/dk/products/photoshop/family/?promoid=BPBFB 
11

 Videoredigering: http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Products/Consumer+Products/Home+Video/Studio+Family/ 
12

 Videovejledning: http://www.wallwisher.com/wall/de5vejledere 

 
13

 Hygiejnekursus:  ALIMENTAS tilbyder Almen fødevarehygiejne-kurser (kursusnummer 42426) som e-læring (Internetkurser)” 

http://www.wallwisher.com/wall/de5vejledere
http://alimentas.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=9
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Det er i denne vejledning vigtigt at begge kollegaer, som ikke endnu, bruger IT i dagligdagen kommer godt i 
gang – at de begge får en god oplevelse. 
 
Kollega X bruger ikke IT i undervisningen – er kun lige begyndt selv at logge på Skoleintra (Lærerintra) og 
bruger megen tid på at finde de enkelte bogstaver på tastaturet. 
Kollega Y bruger lidt IT i undervisningen. Eleverne får lov til at bruge IT-programmer fra Mikroværkstedet – 
samt bruge Word til at tekstbehandling. Der er ikke direkte undervisning i programmerne. 

Motivation/udgangspunkt: 
 
Motivationen for begge kollegaer tager udgangspunkt i 2 emner, som vi skal bruge – begge med deadlines. 

1. E-learningskursus (Hygiejne) 
2. Værkstedsudtalelse til elever (Udfylde Pdf-skabelon) deadline uge 41.2010 

 
Hele det pædagogiske personale skulle onsdag den 6. september 2010 til skriftlig prøve i hygiejnekursus.  
Begge kollegaer var endnu ikke kommet i gang med kurset, og det var oplagt at bruge dette som 
udgangspunkt for at komme i gang med IT. 

Værkstedsudtalelse til eleverne (- skal laves 4 gange hvert skoleår). (X. 
 
 
 
 
 

Værkstedsudtalelse pdf-skabelon 
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Mål for videovejledning: (1½ time) 
 
Video 1: (med udgangspunkt i hygiejnekursus) 
 

- At begge kollegaer kunne starte Internet Explorer på deres notebook og logge ind på Alimentas 
hygiejnekursus. 

- At kunne lave en genvej til log-in på en webside 
- At kunne navigere rundt på siderne.  
- At kunne starte div. på siderne (Medieplayer til at læse op) starte – stoppe samt ændre lydstyrke. 
- At kunne ændre lystyrken på notebook 

 
Video 2 (med udgangspunkt i pdf-skabelon) 
 

- At kunne åbne pdf dokument i Adobe Reader – tilpasse størrelsen 
- At kunne slette data i dokumentet 
- At kunne udfylde div. felter – også ved hjælp at drop-downbokse 
- At kunne gemme dokumentet – på en placering efter eget ønske (stifinder øvelse/skrivebord)  
- At kunne oprette en ny mappe og lægge nye værkstedsudtalelser heri (mappestruktur) 

 
 
Denne første vejledning skal give begge lærere ressourcer til selv at kunne fortsætte med de 2 programmer 
– vejledningen bygger på tryghed ved brug at IT og at det er OK og spørge om hjælp. 
 
 
Inden videovejledningen havde jeg snakket en del med begge kollegaer - så begge havde lidt kendskab til 
vejledningen og øvelserne. Kollagerne var begge motiverede – dels fordi der var et ”nu og her” behov for at 
kunne bruge begge programmer. Under vejledningen kunne jeg endvidere meddele at forstanderen havde 
givet begge 5 timer til vejledning i en periode.  
 
Begge kollegaer er med på at blive vejledt – efter fælles mål. F.eks. skal vi i gang med Word ) udtalelser til 
eleverne) – og fortsætte med at bruge stifinder til at navigere rundt på deres egen computer. 
Vi har på skolens server – vores egen bruger – og denne skal vi når behovet (snart) kommer udforske. 
 
Den ene kollega underviser i dansk og vil gerne sættes ind i programmerne fra Mikroværkstedet. Alle 
programmer er nu installeret på lærerens notebook og klar til brug. Jeg har lavet en mappe med udskrifter 
– der beskriver indholdet i programmerne fra Mikroværkstedet. Målet er, at læreren får mod på at gå i 
gang med IT – og får mod på at bruge ønskede programmer i undervisningen. Det er vigtigt at disse mål 
bliver lærerens egne.   

 
Videovejledning: 
 
I et lokale på skolen mødtes X, Y og jeg til vejledningen – det var lidt akavet med videokamera, men det 
overså vi hurtigt - begge kollegaer fik sat strøm på deres notebooks og var snart klar. 
 
Jeg gennemgik aftalte formål med vejledningen – 1. Hygiejnekursus 2. PDF-skabelon til 
værkstedsudtalelser. Gennemgang på 37” LCD TV – trin for trin.  
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I (specielt) første del af vejledningen bruges - formidlet vejledning og vejledningsprocessen er 
resultatorienteret – Kollegaerne skal/vil have konkrete færdigheder i f.eks. (logge på m.m.)  

 
”Vejlederen er rådgiver, der forsøger at overføre information, kundskaber og holdninger til den 
vejledningssøgende. Vejledningen er ikke tilrettelagt som en læreproces for den vejledningssøgende. 
Det er relevant at kunne håndtere den formidlingsprægede vejledningsmetode, fordi den kan være 
den mest relevante vejledningsform i bestemte situationer. Eksempelvis i forbindelse med meget 
kortvarige vejledningsforløb, eller ved vejledningsforløb der har karakter af instruktion eller 
vejledning om fakta.”14 

 
”I løbet af vejledningen bruges ”procesorienteret vejledning, der opfylder i modsætning til den 
formidlingsprægede vejledning kravet om at opfatte vejledningsforløb som en læreproces. Metoden 
er baseret på dialog mellem vejleder og den vejledningssøgende med den vejledningssøgende i 
centrum.”15 
 
Begge kollegaer bruger resultatet af den formidlede vejledning til selv at arbejde med den konkrete 
opgave. F.eks. selv at udfylde pdf-dokument med deres egne elever (individuelt for begge) 
 
”Udgangspunktet for vejledningssamtalen set fra vejlederens side er, at han skal fokusere på det, 
som den vejledningssøgende er god til, så de sammen kan få kortlagt de områder, den 
vejledningssøgende mestrer.” 
 

Ros til kollegaerne efterhånden som de opdager at de sagtens kan bruge de nye kundskaber. De fortsætter 
begge (i dialog med vejleder) på egen hånd. Øvelse gør mester og begge kollegaer kan efter 2 -3 gange 
oprette mappe og undermappe. 
Refleksionen over nye kundskaber og evnen til at bruge disse andre sammenhænge diskuteres – struktur i 
mapperne – anvendelsen af udfyldte data til genbrug – (ikke skulle skrive alt igen og igen) – pædagogisk 
relevans – søgbar osv.  

 

I løbet af vejledningen bruges fragmenter af den  
”gestaltorienterede vejledning der lægger vægt på, at vejlederen er en god observatør, der 
skal kunne have fokus på den vejledningssøgendes tonefald, kropssprog, mimik m.m.”16 
 
 

F.eks. diskuteres brugen af IT i forbindelse med Alimentes website. Websitets sideopbygning – og hvor 
(lidt)pædagogisk denne er bygget op – den ene kollega finder også fejl på siden og er irriteret over at 
oplæsningen at teksten på siden ikke svarer til det skrevne, (lyd og tekst er ikke i overensstemmelse) – flot 
set. Det giver respekt fra den anden kollega, som synes det er svært at huske det hele. Denne opdagelse 
sætter det hele ned på jorden. Er man uvant med IT og i dette tilfælde e-learning, tror jeg der automatisk 
bygges stor autoritet op om indholdet på nettet – Vejledningsstrategien løber hurtigt over i 
kritiskvejledning – og en snak om indholdet på hjemmesiden med hygiejnekursus og nødvendigheden af 

                                                           
 
14 (Kilde: Steffen Hartje og John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring s. 28) 

 
15 (Kilde: Steffen Hartje og John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring s. 28-29) 

 
16

 (Kilde: Steffen Hartje og John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring s. 30 
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dette. For en stund er det ikke IT, men nytteværdien af indholdet af kurset og hverdagen på skolen der er 
vigtig. 
 
Du kan bruge IT konstruktivt – hvordan - ”det er jo hurtigere og skrive det i hånden” – i vejledningen 
diskuteres også formålet med al denne fokuseren på IT – kollegaerne er uvante med brugen og synes det er 
tidskrævende og af og til et værre bøvl (EDB = elektronisk data bøvl) 
Vejledningen kommer rundt om mange aspekter, som i første omgang kan synes irrelevante, men ved 
nærmere diskussion – bliver meget relevante at få vendt. 

Refleksion over vejledningen fra medkursist: 
 
X = mand 
Y = dame 
 
Respons til Bjørn (Eva) 
 
Vejledningen starter med at X og Y er blevet udstyret med en bærbar har sat sig godt til rette og venter på 
du begynder at undervise. Du fortæller dem kort og præcist, hvad det er, I skal i gang med.  
Du begynder og X følger hurtigt med og finder den omtalte side Alimentes. Y kigger over skulderen hvad X 
gør. Du siger flere gange at Y gerne må finde siden. X virker interesseret og spørger dig flere gange om det 
er sådan du mener. Y er stadig meget passiv. Du er god til at spørge ind til det de laver, for at være sikker på 
de har forstået det. Du bliver ved med at spørge Y og det ender med at Y også får fingrene i opgaven.  
Da Y bliver forstyrret og kommer til at trykke på noget ”nyt” får Y tastaturforskrækkelse. Du er rigtig god til, 
hurtigt at få Y på banen igen. Du får det til at virke som noget vi alle har prøvet og så starter vi bare forfra 
igen.  
 
Du er rigtig god til at forklare, hvad de ser og gør. Du er meget rolig og tålmodig. Som tiden går, kan man 
dog se, du får mere og mere lyst til at gøre tingene selv, men din tålmodighed bliver også sat på prøve. 
Din vejledning starter lidt som undervisning ved tavlen, hvor de to du skal vejlede har det samme problem. 
Meget hurtigt går du ned til X og Y og får dem dirigeret rundt i programmerne. Du forklarer tingene i et 
godt tempo så de begge kan følge med og du kommer ikke til at virke som eksperten.  
 

Egen refleksion over vejledningen: 
 
I min vejledningsdagsorden havde jeg ikke konkret overvejet hvilke vejledningsstrategier jeg ville bruge og 
det er først ved gennemsyn af videovejledningen der er sat ord på.  
Meget af vejledningen er formidlingspræget – hvilket er fint nok til denne begyndelse af 
vejledningsforløbet – hvor ønsket var meget konkret.  (begge kollegaer har ønsket at komme videre med IT 
– i første omgang personligt – men kollega Y, vil også gerne afprøve programmer fra Mikroværkstedet til 
brug i undervisningen.) Begge kollegaer havde en god tryg oplevelse og kom i øvrigt godt igennem prøven.  
 
Ved videre vejledning skal jeg sætte mål i samarbejde med kollega og gerne med åben strategi. Dvs. at snak 
om de forskellige vejledningsstrategier – herunder fordele og ulemper (muligheder) der kan bringe 
kollegaen videre. Kollegaen vil på egen krop opleve hvad der i de forskellige situationer virker bedst og vil 
på sigt kunne overføre disse til egen undervisning. 
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Perspektivering:  
 -sådan kommer vi videre … 

 
1. Kom videre - vejledning med Y. 
2. Kollega X vejledes med udgangspunkt i X’s behov – som er mere rettet mod X.  

X har ikke p.t. prioriteret IT i undervisningen (måske kommer der følgevirkninger af egen øget 
kompetence og tryghed i brugen af IT). 

 
Da begge lærere er motiveret for videre vejledning, er det jo ”bare” at komme i gang. Vi har som nævnt 
snakket om, hvad der er behov for at arbejde med. Vi laver i uge 43.2010 dagsorden for det videre forløb.  
Begge kollegaer har brug for større egen rutine i brug af computeren – her kører vi øvelse gør mester. Det 
er vigtigt at øvelserne er noget begge har brug for. Kollega Y har brug for kendskab til programmerne fra 
Mikroværkstedet. Se og side 6 midt på siden17   
 
Da det kun er få lærere som har kendskab til programmerne fra Mikrov, vil jeg spørge om et af målene for Y 
- på sigt kunne være, at hun fik ansvaret for nogle af de danskprogrammer, som vi gennem vejledningen 
den næste tid vil arbejde med. Hvis arbejdet medfører, at Y mener nogle af disse programmer vil kunne  
bruges af andre lærere – f.eks. i hustimerne, kunne en præsentation for disse komme på dagsordenen. 
Y – skal da lære at bruge projektor m.m. Præsentationen er beregnet for kollegaer – måske kan vi få lidt tid 
på et af vores lærermøder. (- det vil være super, at en anden lærer (læs Y) viser at IT kan bruges i 
undervisningen – da det ofte er mig der styrer musen ved sådanne præsentationer) Som vejleder er godt 
nok svært ikke at overtage – men lytte og lade tingene tage den tid de nu tager. 
 
Vejledningsstrategien bliver en vekselvirkning mellem de forskellige strategier – formidling her i starten. 
Dvs. vejleder kommer med planlagt oplæg til vejsøgende som får kundskaber og sikkerhed i brugen af 
programmerne. Procesorienteret vejledning hvor der vejsøgende selv træffer valg og fokuserer på det som 
vejsøgende har opnået kompetencer i. Læreprocessen bliver genstand for refleksion over de muligheder 
programmerne har i en undervisnings sammenhæng. Processen vil tage tid og et succeskriterie vil være, at 
Y får lyst til at bruge IT i undervisningen, med mulighed for at bygge videre på elevernes motivation ved 
brug af IT. 
 
Brug af Smitte modellen i praksis ved vejledning: 1 

 
Sammen med Y – laves dagsorden, hvor vi 
sætter et – (nogle få) mål op. Tiltag: vi mødes 
og kører vejledningen jf. fælles mål (konkret: 
udvælge programmer fra Mikrov.) At Y selv 
føler en øget kompetence og registrerer at Y 
er på vej mod målet. Udgangspunktet er med 
baggrund i Y’s forudsætninger. Modellen 
bruges i denne vejledningssituation som et 
værktøj til hjælp for at fokusere på at Y får 
ejerskab over målet. 
 

                                                           
 

17
 Mikroværstedet: http://www.mikrov.dk/  
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Mål 1 kunne være: - at få fagfaglig kompetence i program X 
Mål 2 kunne være: Jeg (Y) vil kunne bruge program i på mit næste værksted (på dette tidspunkt kender Y 
eleverne og kan da udvælge nogle få, som vil kunne få udbytte af dette.) 
 
Når Y en tid har arbejdet med programmet – både selv og i undervisningen, evaluerer vi sammen og 
justerer. Her er der mulighed for at udbygge Y’s kompetencer yderligere.  
Da Y er ny med brug af IT, både selv og ikke mindst i undervisningen, er det vejleders opgave at følge op og 
vise interesse for projektet. En anderkendende tilgang med positive tilkendegivelser – ros, og sparring 
gennem hele forløbet giver mod på mere.  

På sigt kan It blive en faglig løftestang og højne kvaliteten i undervisningen. Y – er meget rutineret faglærer 
i Dansk og kan Y få kendskab til de muligheder vi har på skolen – Y vil få et fagdidaktisk redskab mere i sin 
værktøjskasse. 

”refleksioner over valget af indholdet i danskundervisningen, overvejelser over de rammer, som 
undervisningen foregår i og over de undervisningsmetoder, der er ønskelige og mulige.”18 

”Billedet af den it-forskrækkede folkeskolelærer hører fortiden til. It er kommet ind i undervisningen i 
folkeskolen, og lærere oplever et positivt udbytte ved at bruge internettet og andre it-redskaber – blandt 
andet fordi det motiverer eleverne.” 

– så er vi lige her hvor –  
”Den næste udfordring ligger dog klar. For brug af it i folkeskolen er ikke alene et mål i sig selv. It skal også 
være en faglig løftestang og højne kvaliteten i undervisningen. Men udfordringen i at bruge it bevidst som 
et fagdidaktisk redskab til at nå eleverne så de lærer mest muligt, har mange skoler og kommuner endnu 
ikke løst. Det viser en ny undersøgelse fra EVA.”19 

Det er før set, at man sætter et projekt i gang og ikke får fuldt op – projektet ”dør” og man vender tilbage 
til dagligdagen – gør som man plejer.  
 
En metode til at fastholde erfaringer fra et udviklingsforløb som afsæt for fortsat udvikling kunne være 
denne model: 
 
 
(Ved at konkretisere med modellen, arbejder 
man med refleksion over de mål man som 
lærer/vejleder har sat sig. Samtidig får man 
sat gang i en positiv spiral.)  
 

Figur - selvevaluering 

                                                           
 
 

19
 Kilde: http://www.eva.dk/presse/pressemeddelelser/2009/fagdidaktik-skoler-skal-bruge-it-til-at-styrke-elevernes-laering-i-

fagene 

 

http://www.eva.dk/presse/pressemeddelelser/2009/fagdidaktik-skoler-skal-bruge-it-til-at-styrke-elevernes-laering-i-fagene
http://www.eva.dk/presse/pressemeddelelser/2009/fagdidaktik-skoler-skal-bruge-it-til-at-styrke-elevernes-laering-i-fagene
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Afslutning/udfordringer: 
 
Min primære opgave på skolen er som IT-ansvarlig at holde servere og computere i orden – dvs. at de er 
funktionsdygtige. Når EDB’en driller giver det frustrationer og brugerne opgiver. Forudsætningen for at 
kollegaerne vil undervisningen er en høj oppetid på det tekniske20. 
 
I IT i skolen – en undersøgelse et fælles projekt mellem EVA og Undervisningsministeriet om it i skolen m.m. 
vurderer ekspertgruppen 
 

”- at det ikke er tilfredsstillende at it på mange skoler ikke fungerer og dermed ikke er tilgængelig for 
eleverne og lærerne …”

22
 

 

Vi har god opbakning fra ledelsen på skolen, så både hardware/software er tidssvarende. computerne 
funktionsdygtige - opdaterede. Denne side af IT på skolen er grundlaget for at brugerne kan få udbytte af 
den mange kroner, der er investeret i IT. Til dato lægges IT budgettet ikke med udgangspunkt i 
pædagogiske vurderinger, men mere med udgangspunkt i at computerne skal fungere så de kan benyttes af 
den enkelte til alm. brug.  (Se IT – på Fenskær Efterskole) 
 
IT – som fagdidaktisk redskab på efterskolen kommer sikkert nærmere, efterhånden som flere kollegaer for 
øje på de muligheder der er lige ved musen. Men undersøgelsen21 viser 
 

” - at mange af lærerne fokuserer på de almenpædagogiske muligheder og udbytte ved at 
anvende it, fx at it motiverer eleverne, og at lærerne primært anvender it som et supplement 
til ”den almindelige undervisning”. Kun enkelte af lærerne beskriver hvordan de anvender it 
fagdidaktisk og til at understøtte fagspecifikke læringsmål. 

 
”Ekspertgruppen vurderer at det er problematisk at lærerne primært fokuserer på den 
almenpædagogiske anvendelse og udbytte af it, da der er stor forskel på hvordan it kan 
anvendes i de forskellige fag.” (18) 
 
”- at skolerne og kommunerne må forberede sig på at eleverne i nærmeste fremtid vil 
medbringe egne computere på skolen. Ekspertgruppen anbefaler at elevernes egne 
computere ses som en ressource i skolen, og at kommunerne investerer i driftssikre trådløse 
netværk”22 

 
Udviklingen går hurtigt – det kniber os at følge med … mange elever har i dag mobiler med internet adgang. 
 
Vores elever på efterskolen, må pt. ikke ha’ computere med. Denne regel er dog i udvalg og skal snart 
evalueres. Jeg tror vi ender med at give leverne lov til at medbringe computer fremover. Der er i denne 
forbindelse ikke tænkt på at give eleverne adgang til vores internet. 
 
Vi har en udslusnings afd. 3U, (andre bygninger end efterskolen) - hvor eleverne har lov til at medbringe 
computer og selv gerne må anskaffe internet – f.eks. via USB modem. 
 

                                                           
 
20

   
21

 It i skolen: 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Evalueringsinstitut s. 7 
22

 It i skolen: 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Evalueringsinstitut s. 94 
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På Fenskær Efterskole er det op til enkelte lærer at vurdere hvad, og i hvilken udstrækning IT anvendes. 
Det er samtidig op til den enkelte lærer selv at ønske kurser. En stor udfordring ligger i at finde kurser, der 
kan ramme plet i relation til vores målgruppe. 
 
En stor udfordring ligger i at udnytte vidensdelingssystemerne så de ikke skaber forvirring, men at skolen i 
højere grad udnytter de muligheder systemerne giver til videndeling blandt lærerne, fx til at udveksle 
undervisningsforløb og læringsressourcer og til at understøtte kommunikation og samarbejde, både blandt 
eleverne og mellem skolen og (forældrene).  
 
 
(Vi har pt. Ikke EDB kommunikation til vores forældregruppe – f.eks. gennem lærerintra, da flere forældre 
ikke har adgang til internet – og heller ikke bruge mail.) 
 
En stor udfordring ligger i at – 
 

.. der er ”behov for at fokusere på lærernes kompetenceudvikling og ekstra støtte. 
Umiddelbart efterspørger lærerne kurser i at anvende it, men samtidig er de opmærksomme 
på at de før har deltaget i kurser som ikke har kvalificeret deres undervisningspraksis. 
Undersøgelsen peger på et behov for nye modeller for kompetenceudvikling der fokuserer på 
at integrere it i de enkelte fag, som er mere anvendelsesorienterede, og som tager 
udgangspunkt i lærernes konkrete behov. Undersøgelsen viser også at der er behov for at 
forankre kompetenceudvikling bredere og dybere i skolens organisation, og at denne opgave 
ikke kun kan hvile på enkelte ressourcepersoner eller it-entusiaster. En løsning som lærerne 
og skoleledelserne foreslår, 
er at kompetenceudvikling, inspiration og støtte til at anvende it forankres i de strukturer på 
skolen 
der allerede understøtter udviklingen af lærernes fagdidaktiske praksis, fx fagteamene. 
 
Ekspertgruppen anbefaler at kompetenceudvikling i it ses i tæt relation til de faglige mål og 
fagdidaktikken. Ekspertgruppen anbefaler desuden at kompetenceudvikling i højere grad 
gøres anvendelsesorienteret, og at udbuddet bliver behovsstyret. Her vurderer 
ekspertgruppen at der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i at 
skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt 
lærerne og forankrer kompetenceudviklingen i de eksisterende organisatoriske rammer, fx i 
skolernes teamstruktur.”23 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

                                                           
 
23

 It i skolen: 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Evalueringsinstitut s. 8 
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Konklusion: 
 
IT på Fenskær Efterskole er en dynamisk proces. Jeg tror på, at stor åbenhed fra alle sider med 
udgangspunkt i brugerne, fagligt/didaktisk funderet – vil løfte integrationen af IT i undervisningen til gavn 
for alle.  
Det er en stor hjælp at der på skolen findes personale der selv kan klare små problemer – f.eks. skifte toner 
i printeren og fylde op med papir m.m. Opøve kolleager – flere superbrugere.  
 
Under vejledningen, samt arbejdet med opgaven, har jeg fået øje på de forskellige vejledningsstrategier – 
og deres muligheder. At kunne finde den rigtige vejledningsstrategi, det være sig over for kollegaer og ikke 
mindst over for elever - har stor betydning for disses videre anvendelse af IT. Jeg opdaget flere mangler i 
den viden kollegaerne har om skolen EDB struktur – og ikke mindst et behov for at tydeliggøre en egentlig 
IT-strategi – også på det pædagogiske plan. 
At det skaber større forståelse når IT-vejleder tør give viden om IT hardware/software til kollegaerne. 
Jeg har i denne første vejledning ”leget” at jeg var Pædagogisk IT-vejleder og det har været en positiv 
oplevelse. Det er tydeligt at tilgangen til kollegaerne får et løft når der er fokus på den enkeltes behov – 
med vejledning i relevante programmer.  
Jeg oplever også større interesse for hjælp - ved at tage udgangspunkt i kollegaen – sammen finde mål 
metoder og midler til at opnå målet. Der er godt at kunne støtte op, hjælpe/vejlede og kunne gentage. 
 
Søren Kirkegaard siger det så fint - ”At man naar det Sandhed skal lykkes En at føre et menneske hen til et 
bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er 
Hemmeligheden i al Hjælpekunst.24” 
 
Med integration menes – at bruge IT, hvor IT gør en forskel! 
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 Søren Kierkegaard har i Synspunktet for min Forfattervirksomhed (1859) 
formuleret en tekst som undertiden citeres i pædagogisk sammenhæng: - 
Klippet ud fra Hvordan kan man reflektere over sin rolle som pædagogisk it-vejleder? Af Leif Gredsted 

http://www.eva.dk/
http://www.eva.dk/om-eva/medarbejdere/mn

