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Indledning: 
 
Opgaven er en del af PIT-vejleder-uddannelsen 2010-11 og har videndeling på Fenskær 
Efterskole som omdrejningspunkt.  
 
Viden er en kompleks størrelse og deling af denne er om muligt mere kompleks. Først må 
man finde ud af hvad viden er, dernæst hvordan man vil dele denne viden. En kage er èn 
ting … og rimelig let at dele, konkrete informationer deler vi ligeledes gerne. Anderledes 
forholder det sig med vores viden, for her er der mere på spil for den enkelte. I opgaven vil 
jeg komme med mit bud på, hvordan vi på Fenskær Efterskole kan dele – både 
informationer og viden, og på sigt endda dele viden ud over skolens matrikel. Endvidere 
hvordan vi kan udnytte de muligheder IT og medier kan hjælpe til videndeling i praksis.  

 
Formålet med opgaven er at klarlægge forholdet mellem viden i et teoretisk og praktisk 
perspektiv med udgangspunkt i, hvordan vi forholder os til det på Fenskær Efterskole. Ved 
at analysere de faktorer, der tilsammen danner hverdagens forudsætninger for en 
systematisk videndeling, skitseres en handleplan/udviklingsplan for Fenskær Efterskole. 

Problemformulering: 
 
Hvordan praktiserer vi videndeling på Fenskær Efterskole – og hvilke muligheder og 
barrierer er der både i hverdagen og i et fremadrettet perspektiv? 
 
 

Rammer for videndeling og kommunikation på Fenskær Efterskole: 
 
Fenskær Efterskole er beliggende i et lille samfund med mange skoler. Der er, udover en 
stor kommune skole, 3 efterskoler. Efterskolerne er ikke i direkte konkurrence, da de 
henvender sig til hvert sit ungdomssegment. I forhold til de 2 andre efterskoler er Fenskær 
Efterskole prøvefri – og dermed ikke underlagt folkeskolens med de samme læseplaner.  
 
I praksis kommunikerer skolerne allerede i det lille samfund, og vi deles om nogle af de 
materielle ting på skolerne - f.eks. kanoer. Dette er ikke vidensdeling, men bare deling. Jeg 
stiller spøgsmålet, om den materielle deling kunne være kimen til anden deling på sigt? 
 
På Fenskær Efterskole har vi gennem årene bygget/samlet en mængde materiale op – 
vores AV-rum indeholder alt fra toner til printer til gamle videobånd samt 
undervisningsmateriale i form af bøger, tidsskrifter m.m. Alt i rummet kan bruges af alle – 
men det er svært at få overblik, og en søgning på film eller tidsskrifter foregår med 
tålmodig kikken rundt. Man kan sige, der er en ophobning af informationsmateriale i 
forskellige former – og hver lærer kan bruge materialet efter behov. 

Vi har stadig kopimappe med skemaer, der er skabeloner til at udfylde manuelt med 
blyant. Ændringer af disse skemaer er vanskelige at holde opdaterede - og da flere 
skemaer placeres rundt på forskellige opslagstavler på skolen – medfører det hurtigt fejl, 
idet der pludselig opstår forskel på skemaer, der skulle være ens. Det vil kræve ekstra 
ressourcer at sørge for, at alle skemaer var ens/opdaterede – og det kunne være sjovere 
at bruge ressourcerne anderledes! 
 
 

Fenskær Efterskole  
- beliggende i Nr. Nissum ved 
Lemvig. Skolen er en selvejende 
institution, som er prøvefri – og 
dermed ikke underlagt 
folkeskolens krav direkte, men 
lovgivningen fastslår, at vi skal 
stå mål med folkeskolen.  
 
Vi vægter de praktiske og 
musiske fag og undervisningen 
er specielt tilrettelagt for elever 
der har modtaget specialunder-
visning 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. 
 

Nørre Nissum er en by i det 
nordlige Vestjylland med 1.032 
indbyggere (2010) 

[1]
, 

beliggende i den østlige del af 
Lemvig Kommune i Region 
Midtjylland. Byområdet består 
af Seminariebyen, Nissumby og 
Kirkebyen. 
 
Nørre Nissum er en udpræget 
skoleby. Her grundlagdes 
Danmarks første 
indremissionske højskole og 
seminarium.  
 
Højskolen er i dag omdannet til 
efterskole. 
 
Seminariet er udvidet med en 
HF-afdeling. 
 
Ud over kommuneskolen er der 
tre efterskoler: 
Nørre Nissum Efterskole, 
Fenskær Efterskole og 
Kongensgaard Efterskole). 
Derudover er der en højskole 
for pensionister 
(Seniorhøjskolen). 
 
http://www.fenskaer.dk 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Vestjylland
http://da.wikipedia.org/wiki/2010
http://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8rre_Nissum#cite_note-0
http://da.wikipedia.org/wiki/Lemvig_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Region_Midtjylland
http://da.wikipedia.org/wiki/Region_Midtjylland
http://da.wikipedia.org/wiki/Indre_Mission
http://da.wikipedia.org/wiki/Folkeh%C3%B8jskole
http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rerseminarium
http://da.wikipedia.org/wiki/Efterskole
http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8jere_forberedelseseksamen
http://da.wikipedia.org/wiki/Kommuneskole
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B8rre_Nissum_efterskole&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Fensk%C3%A6r_efterskole&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongensgaard_efterskole&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Pensionist
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Seniorh%C3%B8jskolen&action=edit&redlink=1
http://www.fenskaer.dk/
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Ved overgangen til Lærerintra sidste år – digitaliserede vi vore meddelelsesbog fra dag til 
dag. Et år efter kunne ingen drømme om at vende tilbage, da vi nu alle hurtigt har overblik 
og kan tilgå de samme informationer både på arbejde og hjemmefra. Men - der er forskel 
på information og viden, og det vi anvender lærerintra til, er at opbygge et bjerg af 
dokumenter i både dokumentmapper og samlemapper.  

Efter knap et år var det allerede svært at finde dokumenter, skabeloner m.m., og derfor 
nedsatte vi et udvalg der skulle strukturere bunken af information og danne en kultur for 
anvendelsen af lærerintra. Udvalget har til opgave at strukturere og definere, hvad de 
enkelte dokumenter og skabeloner skal bruges til. I den forbindelse oprettes en intern 
”videnordbog” med definitioner samt vejledning i fremgangsmåde for de respektive 
dokumenter og skabeloner.   
 
De senere år er kravet til dokumentation vokset, og vi skal skrive flere og flere 
dokumenter, hvoraf nogle har næsten enslydende indhold. At kunne gemme og genbruge 
relevante data vil fremover lette vores arbejde, så tiden ikke bare skal bruges bag 
skærmen - men sammen med eleverne! 

Sammen med eleverne er udfordringerne til stadighed at udvikle skolen, tage 
udgangspunkt i hver enkelt elev og bygge videre på elevens kompetencer. Eleverne 
kommer i dag med en praksis viden om diverse medier, som lærerne ikke altid er 
opdaterede på. At tage udgangspunkt i den enkelte, må derfor indebære større viden om 
disse medier og hvordan eleverne bruger disse. 

Videndeling af undervisningsforløb m.m. kræver at den mundlige, operationelle viden 
gøres til deklarativ viden. På Fenskær Efterskole foregår kommunikationen lærerne 
imellem - ud over den mundtlige – hovedsageligt gennem lærerintra, via mail og SMS.  
 
Lærerintra: Alle lærere på skolen er oprettet på Skoleintra/Skolekom (2010) – og alle skal 
logge på Skoleintra de dage, de møder ind på skolen. Det var et stort spring for mange at 
skulle bruge denne nye digitale meddelelsesform, og flere er stadig ikke helt trygge i 
brugen. Der har stort set været god almen opbakning til skiftet – selv om vi har haft under 
en times vejledning. 

Hardware/netværk på Fenskær Efterskole: Vi kører med roaming profiles – dvs. at 
eleverne og lærerne kan logge på en vilkårlig computer, og få adgang til deres eget 
skrivebord og dokumenter via vores undervisningsserver. På denne server ligger også 
fotos og video m.m. fra år 2000 og frem til i dag, og alle 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. Hvert år skiftes de ældste computere ud, 3-4 stk. af 
gangen – og alt efter forbrug i løbet af året opgraderes computerne f.eks. med mere ram, 
større grafikkort m.m. 

Vi arbejder på at øge kvaliteten på vores trådløse netværk, så stort set hele skolen er 
dækket godt ind. Internet får vi gennem NOE (Alt I Box) dette via fiber på en pt. hastighed 
ca. 25/25 mb. 
 
De fysiske rammer for informations- og videndeling er anvendelige og kan udbygges efter 
behov. Incitamentet til deling af viden – her tænkt som deling af undervisningsforløb, 
pædagogiske ideer m.m., har ikke været prioriteret til dato. 

 

 
Er lyset for de lærde blot … 
til ret og galt at stave? 
Nej, himlen under flere godt, 
og lys er himlens gave …… 
 
 

 
 
Oplysning være skal vor lyst, 
er det så kun om sivet, 
men først og sidst med 
folkerøst 
oplysningen om livet; 
 
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1839 
Melodi: Thomas Laub, 1919 
 

QR Code er en form for 
todimensionel "streg"-kode – 
uden patentretligheder.  "QR" 
står for quick response (engelsk 
for "hurtigt svar"), hvilket 
afspejler systemets skaberes 
intention om at gøre QR-koder 
nemme og hurtige at aflæse. 
 
QR er et nyt bud på hurtig 
adgang til information og 
videndeling, som mange 
allerede kan have adgang til via 
mobiltelefonen. Lige nu skal 
man selv aktivt hente en app til 
mobilen og div. tablets, for at 
kunne læse en QR-kode. 
 
Videndelingbegrebet dækker 
ikke blot bogstaver og ord – 
men koden kan indeholde alt 
fra tekst til links direkte til 
videoer på internettet. 
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Der har til dato ikke været specielt fokus på videndeling i hverdagspraksis – men forsøg på 
at dele foto/video og gøre alle medejere af projektet, men det kører endnu ikke 
tilfredsstillende. Fotos fra hele skoleåret samles på en DVD, som eleverne kan købe ved 
årets afslutning – og ”viden om” skoleåret på DVD bliver på denne vis en ikke skriftlig ”blå 
bog”. 

Viden og videndeling? 
 

En forståelse af nogle grundlæggende principper i kommunikation er basis for 
igangsættelse af processen omkring videndeling. 
 
”(…) sprogets helt overordnede funktion (er) (…) at formidle erfaringer, dvs. eksplicitere og 
eksternalisere individets viden så den bliver tilgængelig for andre - men også for individet 
selv. Denne viden må individet have været i besiddelse af i forvejen, men måske kun i form 
af operationel viden, altså implicit og ikke-bevidst. Ved at udtrykke den operationelle viden 
sprogligt/ symbolsk dannes desuden deklarativ viden, som er bevidst, eksplicit og har 
social realitet for andre. Det man formulerer ved man godt allerede, om end på en anden 
måde, i et andet format. Den deklarative viden erstatter ikke den operationelle viden, som 
fortsat lever videre ved siden af eller nedenunder”

1
.  

 
Den anvendte model nedenfor illustrerer, hvordan den, der lærer fra sig – altså deler sin 
viden, så modtageren kan tage viden ind og få ejerskab over den. Vi sender information, 
indkoder – og først, når den modtages og afkodes, bliver det til viden hos den anden. Disse 
processer sker samtidigt, men vi har aldrig en garanti for, hvordan det, vi ”sender ud”, 
bliver afkodet og ikke mindst om lyt og engagement hos modtageren. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dermed skal man være meget opmærksom på, hvordan modtageren afkoder, hvis man vil 
have sit budskab ud – altså hvis ens informationer skal blive til viden hos den anden. 
 
”Videndeling forudsætter viden og mennesker - it kan bidrage til at processen 
rammesættes konstruktivt. Viden er som felter i et patchworktæppe af erfaringer, tillærte 
metoder, værdier og indsigter, som er oparbejdet gennem hårdt arbejde – fagligt som 
personligt. Viden er på den måde lokaliseret til medarbejderne i enhver organisation, og 
derfor er det så vigtigt at sikre de bedste muligheder for videndeling og kommunikation. 
For modsat alle andre ressourcer, så vokser viden, når man deler den med andre. Men det 
betyder samtidig at viden skal ledes og faciliteres for at skabe reel værdi. Ellers risikerer 

                                                           
 
1 (Folke Larsen 1984:237) 

 
Er information viden? 
”Nej, information er ikke det 
samme som viden. Man kan 
principielt godt forestille sig en 
undervisning, hvor eleverne får 
flere og flere informationer 
samtidig med, at de får mindre 
og mindre viden. 
 
Men hvori består så forskellen? 
(…) viden er organiseret som 
gestalter, og rummer derfor 
altid mere end blot summen af 
de enkelte informationer, der 
kan kommunikeres. (…) Lidt 
forenklet kan vi sige, at viden 
om et bestemt emne er det 
man har tilbage, når man har 
glemt alle informationerne. Og 
har man denne gestalt af viden, 
kan man let finde frem til de 
nødvendige informationer, når 
man har brug for det i en 
bestemt situation”  
 
(Steen Larsen 1986:92-94 – i  
Nye Vidensmedier. Kultur, Læring, 
Kommunikation,  
Samfundslitteratur, 2011) 
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man, at medarbejdernes viden løber ud som sand mellem fingrene, og at vidensdeling ikke 
finder sted.” 

2
 

Nye vidensmedier: 
 

Både digitale og sociale medier danner grundlag for læring og formidling og åbner også for 
en ny og dynamisk forståelse af vidensbegrebet. Ifølge Nielsen et al.

3
 er vidensbegrebet 

blevet mere dynamisk, og dækker medier som f.eks. billedmedier, sociale medier, 
websteder, webtutorials mv. 
 
At de unge deler og selv producerer viden i de dialogiske netværksmedier og fjerner 
didaktik fra selve læringsressourcerne. Dette giver flere udfordringer da ”Undervisere og 
formidlere må erkende de ikke længere har monopol på den viden der formidles.”

4
 

 
Mulighederne for at finde informationer og få viden på nettet, giver undervisere og 
formidlere en stor udfordring i at og lære eleverne reflektere og få en kritisk tilgang til 
nettet. Bare fordi informationer findes som tekst på f.eks. Wikipedia m.m. medfører det 
ikke automatisk at det er sand viden.  
 
Billedet er sandsynligt det ældst bevarede vidensmedier – tilbage fra f.eks. hulemalerier 
med jagtscener. Billeder/illustrationer har højt vidensmedierende betydningspotentiale, 
da billeder er allestedsnærværende – også i digitale medier

5
.  På internettet er udviklingen 

gået fra et tekstbaseret web til et web med anvendelse at billeder/grafik og websteder 
med video.

6
 Video er blevet et meget anvendt medie af alle grupper på internettet – ikke 

mindst båret frem af de mange tilgange til at uploade video på diverse websteder som 
Youtube, Vimeo, Skoletube, Efterskoletube, Lommefilm m.m. At det teknisk er muligt at 
uploade video direkte fra mobilen og andre medier - har sat skub i denne udvikling. 
 
Tidligere erfaringer med at videndele og hvilken effekt forskellige præsentationsmedier 
kræver for at ramme målgruppen fører frem til at video er et medie, som pirrer mange 
sanser. F.eks. har tekstbaserede manualer ikke altid den ønskede virkning.  
 
Til at eksemplificere det at søge, forklare og dele viden på internettet vedhæftes et 
uvidenskabeligt videoforsøg fra hverdagspraksis

7
. Konklusionen på videoen peger på nogle 

forudsætninger for hvornår video - f.eks. videovejledninger, er brugbare. Perceptuelt 
dukker der problemer op, som ikke gør informationerne til brugbar viden, set som viden, 
der giver mulighed for aktivhandlen. Lærerprocessen i ovennævnte video afhænger i 
meget høj grad af de relationer, videoen suppleres med.  
Med andre ord – selv om et billede siger mere en 1000 ord, er det ikke sikkert at en video 
siger/giver viden mange gange mere. Kvaliteten i opbygningen af videomediet har stor 
betydning for, hvordan mediet kan afkodes. Jeg har gennem flere forsøg med produktion 
og deling af videovejledninger oplevet, at video som formidler af viden kan understøtte 
individets videnskonstruktion, specielt når modtagerens kulturelle forudsætninger kendes. 
Samtidig brug af forskellige vidensmedier til formidling af viden, kan understøtte emnet 
stærkere – med brug af både tekst, billede, grafik og video.  

                                                           
 
2 UNI-C Videnformidling og kommunikation, s.2, 2010 
3 Nielsen, Hans Jørn; Høyrup, Helene; Christensen, Hans Dam (red.), 2011 
4 Nielsen et al.: ”Nye Vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation”, s. 323 
5 Nye Vidensmedier. Kultur, Læring, Kommunikation, Samfundslitteratur, s. 91-93 
6 http://www.lynda.com/ 
7 http://itvejleder.wordpress.com/2011/06/13/sog-pa-internettet/ 

Googler man ”hvad er viden”, 
får man et overvældende antal 
forslag ( ca. 5 mill., 14.6.11). 
Det er en kompleks størrelse, 
som gennem tiden har dannet -  
og stadig danner - grundlag for 
megen forskning. 
 
Her 2 udvalgte forsøg på at 
definere viden. 
 
Kriterier for viden: 
 
”Viden forstået som, mening, 
sandhed og begrundelse. 
 
Mening er lig med hvordan ting 
faktisk forholder sig. 
Mening kan være sand eller 
falsk. Begrundelse indeholder 3 
elementer  
1. belæg (data)  
2. Bevis (argument)  
3. hypotese/teori.”  
 
Videnskabs teori – Jacob Birkler, 
Munksgaard, s. 33-36 
 
Viden: 
 
”Omfatter kundskaber og 
færdigheder; kundskaber er 
viden der kan repræsenteres og 
udtrykkes i fx det verbale sprog, 
matematikkens sprog, billeder 
eller grafer; kan deles i faktisk 
viden om ting og forhold i 
verden (deklarativ viden) og 
viden om hvordan man gør: 
metoder og fremgangsmåder 
(procedureviden). Færdigheder 
er viden der sædvanligvis ikke 
kan sættes ord på eller formler.” 
(tavs viden)” 
 
Psykologisk Pædagogisk ordbog 15 udg. 
Hans Reitzels forlag, s. 499 

http://www.lynda.com/
http://itvejleder.wordpress.com/2011/06/13/sog-pa-internettet/


PIT-vejleder uddannelsen 2010-11  
Tema 4 – Videndeling 

Bjørn Frandsen – Fenskær Efterskole (bjoe0321) 
 
 

 

Side 6 af 13 

 
 

Forbindelse mellem ”viden” og ”praksishandling” 
   
 
”Skolekulturen som en mundtlig kultur er på længere sigt en barriere for it i lærernes 
arbejde med planlægning og gennemførelse af undervisningen, hvis ikke den suppleres 
med en systematisk lagret opsamling af erfaring som deklarativ viden. Derved ville det 
blive muligt at søge i det lagrede oplysninger og udbygge dem løbende i samarbejde med 
kolleger på skolen.

8
” 

 
Vi bruger mange ord i vores hverdag, og derfor har vi brug for at præcisere og definere de 
informationer og den viden, så det både bliver mere overskueligt – men også bliver til 
oplysninger/viden, andre kan anvende. – Et eksempel fra hverdagspraksis er, at vi har 
lavet et menupunkt på lærerintra omkring ”uddeling af piller”, så vi på denne vis kan holde 
styr på, om en elev får mange smertestillende piller. I lærerintra kan oplysninger på emner 
give et overblik over situationen – frem for f.eks. en håndskreven dagbog, men skrives 
oplysninger ikke ind de rigtige steder, og måske placeres under ”vagten fortæller” – eller 
”problemer”, opnår man ikke det at kunne udtrække informationer om den enkelte elev 
om det enkelte emne.  

 

Dette er én type viden, som vi allerede praktiserer i hverdagen. Udfordringen ligger der, 
hvor vi ikke blot skal dele informationer – eller f.eks. baggrundsviden om en elevs adfærd 
og deraf handlemåder, men også kunne inspirere og udfordre hinanden på et fagligt 
niveau. 

På efterskolen har vi delt skoleåret op i 4 undervisningsperioder, hvor vi til klassens timer, 
hustimer, har valgt nogle emner, det er pålagt os at undervise i. Her vil det være oplagt at 
bruge Lærerintra til at dele den viden, hver enkelt sidder og har fundet, da det i det 
almindelige materialeudbud kan være meget vanskeligt at finde noget, der passer godt til 
vores elevgruppe. I Lærerintra kan der oprettes sider inden for de forskellige emner, som 
er tilgængelige for alle.  

Fordelen ved at viden kommer på Lærerintra er, at anvendelsen af materialet bliver mere 
dynamisk ved at vi kan supplere, bygge videre, reflektere og bygge videre på en tidligere 
evaluering og erfaring. Arbejdet skal understøtte ”en skriftliggørelse af lærernes 
refleksioner over praksis, dels opsamle, systematisere og formidle dem, så de bliver 
anvendelige for kolleger.”

9
 

Samtidig må man så også i hverdagspraksis efterhånden sætte større fokus på den 
nødvendige skriftlighed. Lærere, der ikke er vant til at skrive, og måske kommer ind i 
lærerjobbet uden en erfaring med dette – og måske med en anden faglig baggrund, kan 
have vanskeligt ved det. Det bliver overvældende, og det bliver let uoverskueligt med alle 
de dokumenter, der skal udfyldes eller forfattes i vores skolehverdag. Det bliver her 
nødvendigt at få indarbejdet gode rutiner, for ikke at ”drukne” i skrivebordsarbejde, 
hvilket ellers kommer til at tage både, tid, overskud, glæde ved at undervise og være 

                                                           
 
8 Videndeling – Tema 4, UNI-C, 2010 
9 Ibid. 
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sammen med eleverne fra den enkelte lærer. I hverdagen tales der meget ofte om den 
”sekretærfunktion”, der mere og mere ligger i lærerjobbet frem for den vigtige tid 
sammen med eleverne – tiden, hvor netop relations arbejdet skal opbygges og udvides! I 
hverdagspraksis bliver det et centralt frustrations- og irritationsmoment for mange lærere, 
at tiden bliver taget fra eleverne, når vi opfylder alle de lovmæssige krav.  

Skriftlighed har også en ekstra dimension – for med en skriftlighed, uanset hvor godt vi 
formulerer os, følger der også en definitionsmagt, der er en helt anden kultur end den 
traditionelle mundtlige kultur. 
 
 

Udfordringer og barrierer 
 
I en verden der konstant kræver forandringer, hvor tingene går så stærkt og hvor et 
internet-år ikke er det samme som et menneske år (men måske kun 90 dage?), løber vi 
rundt og mangler tid til at fordøje forandringerne – inden vi mødes af de nye krav. Uden at 
nå at ”få hjertet med”. 

Forventninger til lærerne om hele tiden være opgraderet for at kunne tage vare på 
undervisningen lægger pres alle dele i organisationen. Relevante udviklende kurser - 
kræver ressourcer, både økonomisk og tidsmæssigt. Det er bestyrelsen og ledelsens 
opgave at skabe et godt udviklingsmiljø. 

Brug at IT og medier i forbindelse med både opgradering af den enkeltes viden samt 
senere videndeling nødvendiggør, at der er gode fysiske rammer både teknisk men i lige så 
høj grad kollegial empati fra alle. I starten kan det være vanskeligt at dele ud af sin viden, 
da viden også ses som magt. Deling af ”videnmagt” - kan i utrygge omgivelser ses i 
nedestående perspektiv: 


 Viden er magt og prestige. Det er desværre ret almindeligt, at mange forsøger at 

holde deres viden for sig selv, fordi de er bange for at miste noget af den prestige 
og magt det giver, at være eksperten - den alle er afhængige af.  

 Hvis der er risiko for nedskæringer, så kan der ske det, at man bliver mindre 
tilbøjelig til at dele sin viden med andre. Hvis man har en unik viden, kan det være 
en form for jobgaranti.  

 Det er besværligt at dele viden. Den største hindring for effektiv videndeling er 
ofte, at man har nogle meget besværlige og tidkrævende procedurer eller IT-
systemer. Hvis man i øvrigt har en travl hverdag, vil det være den opgave, man 
nedprioriterer.  

 Manglende fokus på videndeling fra ledelsens side.  

 Hvis man ikke kan se fordelene ved videndeling, men opfatter det som 
tidkrævende og besværligt, så vil incitamentet til at bruge tid på det være meget 
lille.

 10
 

   
 
Skal videndeling realiseres i en organisation kræver det, at kulturen ændres. Kulturen er i 
virkeligheden måske den største barriere, der skal udvikles på. Vi mennesker er ikke vilde 
med forandringer og som en kollega engang udtrykte det: ”Vi er mod forandringer, selv 
forandringer til det bedre” – vi gør som vi plejer! 

                                                           
 
10 Videndeling -er den effektiv nok?  Af.: Susanne Teglkamp, konsulent i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 
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Netop frygten for at fejle kan være en væsentlig hindring for en innovativ kultur, og det er 
vigtig at finde frem til: errare humanum est – ignoscere divinum, oversat med ”det er 
menneskeligt at fejle – at tilgive er guddommeligt”! Mange af os er opdraget med den 
viden, at ”øvelse gør mester … ” Derfor er det vigtigt at skabe en kultur, hvor alle tør øve 
sig og tør ”fejle”! 

I min optik kræver videndeling, selvfølgeligt nogle gode rammer for videndelingen. 

 -  at teknikken fungerer, 

  -  at de involverede får viden om fordelene – og tager ejerskab heraf 

 - at der afsættes ressourcer til konkret hjælp – anerkendelse af processen og det 
arbejde der kræves og ikke bare produktet. 

 - at videndeling fordrer en kulturændring – hvor det er tilladt at fejle og lære af 
disse. ”Learning by doing wrong” 

 - at ledelsen synliggør/fokuserer på videndeling - i hele organisationen. 

Konklusion 
  
På Fenskær Efterskole deler vi ikke viden nu. (Viden der ved deling kan anvendes af andre 
end en selv). Vi har nu informationsspredning både mundtlig og på lærerintra.  
 
At vi bruger lærerintra til at dele informationer, som hvem der kom for sent til 
morgenmaden o.l., er dermed ikke en garanti for at der tilmed sker videndeling, det 
fordrer, at hele organisationen klædes på dertil. Tekniske barrierer såvel som     
Lærernes IT kompetencer skal forbedres. IT-vejlederens rolle er at bistå med relevant 
vejledning og holde ”gryden i kog” samt gøre opmærksom på nye tiltag hvor IT og medier 
har deres berettigelse i relation til skolens hverdag. 
 
Der hvor IT – og andre relevante medier kan gøre en forskel i hverdagen kan IT-vejlederen 
dele ud af sin viden. Videovejledning kan støtte processen, men ikke stå alene.  
 
Der skal lægges en overordnet strategi for brugen af IT og medier, som skal føre til 
handling. IT-udvalget skal komme med oplæg – som gennemarbejdes gennem dialog. 
 
Ledelsen har stort ansvar for at skabe rammer og støtte op om hver enkelt i processen 
mod videndeling. Det er af stor betydning at fordeling af kompetencer og ansvar 
tydeliggøres således at de involverede er 100 % med på opgaverne. 
  
En kulturændring er nødvendig og bør indføres på en anerkendende måde hvor der er 
plads til at fejle og udvikle. 
 
Der bør udarbejdes konkret handleplan, som hvert år evalueres – f.eks. ved at anvende 
spørgeskema eller lign. 
 

 
. 
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Perspektivering – & handleplan i praksis 
 
På Fenskær Efterskole vil vi gerne dele viden mundligt, - desværre er det vanskeligt at 
viderebringe denne operationelle, ”tavse” viden. For at kunne distribuere viden må vi lære 
at omdanne/udforme denne i deklarativ form. Vi skal skabe rum til den publicerede viden 
- så den kan anvendes/opdateres og redigeres på en let og ubesværet måde.  

Viden om hvordan vi tilrettelægger og hjælper eleverne er dynamisk, og derfor er det 
oplagt at få publiceret – deklareret denne viden, så den hele tiden er tidssvarende – dvs. 
at statiske dokumenter i denne optik ikke er holdbare, men skal anvendes dynamisk. 
 
På sigt ser jeg videokonference som en mulighed for at dele viden – måske ikke med 
henblik på altid at lagre denne, men dette vil afhænge af situationen. 

På Fenskær efterskole har vi mange samtaler med sagsbehandlere, UU-vejledere m.m. – 
disse har de senere år fået vanskeligere ved at stille til møde på efterskolen – dels pga. 
tidspres, men reelt mest økonomisk. I stedet sendes informationer om den enkelte elev 
via mail, breve og ofte snak via telefonen. I flere tilfælde kommunikerer vi uden at se 
hinanden. Eleverne ser ofte aldrig de mennesker, der er medvirkende til at tage 
beslutninger, som har store konsekvenser for deres fremtid. 
 
I denne forbindelse skal jeg gøre opmærksom på at de fortrolige informationer skal deles 
under sikre forhold. Vi ser eksempler på brug af private mails til at dele elevinformationer. 
 
For nylig havde jeg kommunikeret med en UU-vejleder, som jeg ubevidst havde dannet 
mig et billede af, fordi det var meget svært at få etableret et møde – det var nok, at vi 
klarede det skriftligt, var tilbagemeldingen! Da vi mødtes ”face to face” med eleven, 
ændrede situationen sig. Vejlederen fik et helt andet syn på sagen ved at se, høre m.m. 
eleven – selv om jeg med ord havde forsøgt at beskrive eleven. At dele mine informationer 
og viden skriftligt om eleven, var ikke nok. Jeg er sikker på at relationerne mellem 
parterne kan øges ved brug at flere medier – og vi kunne f.eks. meget tidligere på året 
have etableret en videokonference, og dermed have fået hjulpet eleven til at få afklaring 
på fremtiden tidligere. Det ideelle er fortsat at mødes – men videokonferencen er et 
stærkt alternativ til ren skriftlighed. 

For at kunne tage udgangspunkt i den enkelte elev, er det hensigtsmæssigt med et 
kendskab til elevernes brug af websteder og unges brug af den videndeling, der foregår i 
virtuelle sociale rammer, hvor det fysiske møde er erstattet eller suppleret med kontakt 
på internettet. Facebook er et godt eksempel på Web 2.0. 

Den ofte ukritiske tilgang til f.eks. Facebook giver os der er medvirkende til elevens 
almene dannelse, store udfordringer med at hjælpe og klæde eleven på til at færdes på 
nettet, og emner i denne forbindelse er f.eks. at man skal reflektere over det, man lægger 
ud på nettet – netetik – copyright – m.m. 
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Handleplan for skoleåret 2011-12 
 

 For første gang i Fenskær efterskole knap 25-årige historie, skal IT og medier sættes i 
fokus. Det er nyt for alle. Vi skal i IT-udvalget begynde at kombinere IT-og medier med 
pædagogisk praksis og videndele erfaringerne. Det er en ordentlig mundfuld, men med 
opbakning fra ledelse og det store engagement vi dagligt lægger i vores arbejde vil dette 
føre til at hele skolen føres ind i den digitale virkelighed vi lever i nu.  

  
I skoleåret 2011-12 sættes fokus på CD-ORD. På en skole som Fenskær med så mange 
læsesvage elever, bør alle skal have kendskab til programmet og kunne hjælpe eleverne i 
gang. IT-ansvarlig sætter vejledning i gang fra skoleårets start. 
 
Kollegaernes kompetencer udbygges i LærerIntra. Der vejledes i brugen af dagbogen

11
. IT-

ansvarlige sætter vejledning i gang fra skoleårets start.  
 
Kalenderen i LærerIntra tages i brug. IT-ansvarlige sætter vejledning i gang fra skoleårets 
start

12
. 

 
I skoleåret 2011-12 vil hele skolen afholde ”filmuge” i uge 6. 2012. I uge 4 er der en 6-
timers kursusdag i ”lommefilm” for alle (inddragelse af mobiltelefonen i undervisningen). 
Der er nedsat et emneuge-udvalg, og der lægges budget i efteråret 2011.  
At inddrage hele kollageflokken i emneugen, er et forsøg på at skabe fællesskab på niveau 
med vores vinterlejrskole

13
, samt at sætte et fælles fokus på inddragelsen af IT i vores 

undervisning. Den fælles kursusdag ligestiller alle lærere til arbejdet med eleverne i 
emneugen. 
 
IT-udvalget skal synliggøre aktiviteter vi ønsker at sætte i gang, så alle ved hvad der 
forventes. IT-udvalget medvirker til at vælge fokuspunkter, prioritere. 
 
I skoleåret 2011-12 skal IT-udvalget forholde sig til handleplanen og finde ud af dets rolle 
på efterskolen. Oplæg til kommende IT-udvalg. 
 

   
  Følgende - er mit bud på at starte IT-udvalget op. 

 
1. Definere IT-udvalgets opgave/kompetencer. 

 
Udgangspunktet er at udarbejde en strategi med klare mål og skabe rum for brug at IT – 
ikke bare for at gøre det, men for at udnytte det potentiale IT og medier har. 
 
Vi er en praktisk/musisk efterskole, med mange forskellige værksteder – vi kan godt 
arbejde praktisk og få udbytte af at integrere IT og medier i de forskellige rum. 
F.eks. musikværkstedet. Musiklæreren vil kunne udnytte IT til f.eks. at arbejde 
grundlæggende musikteknologier, herunder midi, analog/digital lyd m.m. Nye 
musikkulturer, herunder ophavsret, sampling, remix, sociale internettjenester Musikalsk 
skaben med brug af IT, herunder komposition og arrangement på computer. 
Lydbehandling på computer, herunder lydformning. Brug af spil, film og andre medier. 
 

                                                           
 
11 Videovejledning i brug af dagbog på: http://itvejleder.wordpress.com/category/videovejledning/laererintra/dagbog/ 
12 Videovejledning i brug af kalenderen på lærerintra: http://www.youtube.com/watch?v=7IBzePoEIjc&feature=youtu.be 
13 HD Videoforsøg fra Idrefjäll/Sverige 2011: http://www.youtube.com/watch?v=XjMbaKNN-WQ 

I Skoleintra – produkt, nyt fra 
juni 2011 fra UNI-C, informeres 
der om udrulning af ny version 
5.0.  
 
Den nye platform har fået 
tiltrængt opgradering. Bl.a. 
forbedret tekst editor samt 
forbedret import fra Word. Et 
værktøj som Skoleintra skal 
være tidssvarende for at kunne 
anvendes produktivt.  
 
På Fenskær Efterskole er vi i 
gang med at oprettet 
formularer tilpasset vores 
organisation, derfor er 
muligheden for selv at 
udarbejde egne typografiark et 
løft, vi ser frem til at bruge. 

http://itvejleder.wordpress.com/category/videovejledning/laererintra/dagbog/
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Hjælpeværktøjer som CD-ORD og lign. Bør integreres alle steder hvor det kan hjælpe 
eleven. 
 
 
 

Strategien bør indeholde: 

 

Status – skolen netværk – computere – servere – software div. programmer 

( - en optælling af abonnementer på div. programmer.) 

Placering/tilgængelighed af IT på skolen (status punkter) 

Lærernes IT-kompetencer – hvordan kan vi udvikle den enkeltes IT-kompetencer. 

Der er stor tilslutning til små-kurser. Hvordan integrerer vi disse i den travle hverdag? 

 

Er der behov for IT-vejleder? – hvilken rolle 

(Legalisere IT-vejleders rolle med henblik på legitimitet i forhold til kollegerne) 

Ansvarsfordeling 

Tidsplan (skoleåret) 

Evalueringsmetode: 

IT-udvalg – hvert kvartal med spørgeskema. Udvalget udarbejdet i fællesskab 

evalueringsskema /spørgeskema. 

Årligt - udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med ledelsen og pædagogisk IT-udvalg 
og fremlægges for lærerrådet. 

Skema for handleplan - skoleåret 2011-12 

Initialer sættes ind efterhånden som udvalget er oprettet. Første person er formand, dvs. 
ansvarlig for mødeindkaldelse – uddelegering af opgaver i udvalget. Referater m.m. lægges i 
udvalget mappe på lærerintra. 

Periode 1 (August-oktober) 2011 

 
CD-ORD – introduceres. Alle får kursus i brugen. Der udnævnes ”superbrugere” – som kan 
hjælpe nye brugere. BF 
 
Log-in på skolen server - muligheder- mappestruktur. Introduktion til foto/video mappe 
- på http://itvejleder.wordpress.com/ 

Kursus: BF Novamedia/TV-Midt vest Holstebro – 7 dage. Video 

Lærerintra: 
Kalender funktionen sættes i gang. Dagbog for teams oprettes og introduceres. 
DD, ”dokument detektiverne” – fremlægger ny struktur og brug af samlemapper. De nye 
skabeloner introduceres og tages i brug. (deadline – senest uge 42.) 

http://itvejleder.wordpress.com/
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MB, MG, KP, BF 

IT-udvalget (nyt udvalg) starter – med udgangspunkt i oplæg (Tema 3 og 4) 
 
 
Evaluering December 2011 (udfordringer – løsninger) 
Lægges på lærerintra 
 
 
Periode 2 (Oktober-december) 2011 
 
CD-ORD – flere funktioner – tilføje ord m.m. Scanner/C-pen 
introduceres samt andre programmer i skoleaftalen. 
IK, EM, BF 

 
Lærerintra: 
Video oplæg: Skolens videoudstyr/programmer fremvises. Kursusrække påbegyndes. 

Evaluering December 2011 (udfordringer – løsninger) 
 
Periode 3 (Januar – Marts) 2012 
 
CD-ORD – andre programmer i skoleaftalen – programmer på nettet.  
 
Videoprojekt: 
 
SM, IK, NK, BF 
 
Uge 1 Oplæg til videoprojekt 2012 – Storyboard/emnevalg. 
 
Uge 2-4 småkurser på lærer m.m. Pædagogisk dag fredag uge 4.2012 
 
Uge 6 - videoemneuge for alle (+ eksterne undervisere TV-midt vest/ Lommefilm) 

3U projekt – multimedievalg – un. Videndeling 
IK, BF 

Evaluering – februar (videoprojektet) Marts opfølgning … 
 
 
Periode 4 (April – Juni) 2012 
 
CD-ORD + andre programmer i skoleaftalen. Programmer på nettet – web2.0 ? 
 
 
IT-udvalget fremlægger strategi 2012-13 – inden næste års skema færdiggøres. 
 
Evaluering juni 2012. 
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