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Digital Literacy

Er du lokket på nettet?

Fra konklusionen:
Det må vurderes, at mange deltageres
afvisning af netkommunikation som grundlag
for læring i høj grad har rod i manglende
kunnen og viden.
Det har også betydelig indflydelse på
lærernes holdninger, at netkommunikation
for dem er tungt, besværligt og
tidskrævende at arbejde med, netop på
grund af deres manglende kompetencer.

Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne forholder sig aktivt til den
teknologiske udvikling. Web 2.0 teknologierne repræsenterer et ganske andet
læringspotentiale end traditionelle kontorpakker (Microsoft Office), og
uddannelserne har en særlig dobbeltforpligtigelse:
• uddannelserne er forpligtede på den generelle samfundsudvikling, hvor "digital
literacy" er den fjerde kulturkompetence
• uddannelserne må være "digitally literate", hvis de vil være attraktive for de
nye mediekompetente generationer.

Projekt Videndeling, 2004-2005

Vinkler
Vi kommunikerer i mange ’rum’ og teknologier.
Den teknologiske vinkel
hvilken teknologi
hvilke kommunikationsmuligheder (i den specifikke teknologi)
Den organisatoriske/strukturelle vinkel
hvilke typer materialer findes hvor/hvorfor
hvem kommunikerer med hvem hvor
hvem ejer kommunikationsmidlet
hvem kan se/læse/skrive
Den sociale/relationelle vinkel
hvilke roller/relationer i hvilke ’rum’ og teknologier
hvad kommunikeres der om
hvilke kommunikationsgenrer anvendes

Campus

’Bygningerne’ på illustrationen ejes af intuitionen CVU
Sønderjylland (Blackboard og Wiki'en).
De forskellige 'rum' på ’grundplanen’ er Blackboard
sider. Rummene er overvejende undervisningslokaler
og –faciliteter, men der er også rum, hvor studerende
kan arbejde og opbevare materialer (Groups). I
Blackboard (Course Information / Course Documents /
Projects m.m.) ligger alt det formelle samt det, der skal
give et overblik over strukturen: fagbeskrivelsen,
undervisningsplanen, temaark osv.
En del af undervisningsmaterialet ligger i en Wiki (et
samarbejdsredskab).
Flickrsider, blogs, delicious og hvad vi måtte finde på
hen ad vejen ejes af den enkelte studerende. Ingen
siger alle studerende skal have det samme, eller at
hver enkelt skal have det hele. Hver enkelt studerende
må finde ud af, hvad hun/han individuelt finder sig
bedst tilpas med.
Helens og Lis’ blog (Lærer-Blogs) 'vandrer' rundt i
landskabet, og som det fremgår af illustrationen, er der
sikkert hjørner i Campus'en, som underviserne ikke får
øje på. Sådan er det bare.
Den stiplede linie er RSS feed/Bloglines - hegnet
hvorfra man kan få sig et kik ind over Campus'en.
Der er desuden elementer i illustrationen, som vi ikke
har identificeret endnu - det kan være det bliver en
sandkasse, en kompostbunke, noget ukrudt og måske
endda en losseplads.... nu må vi se. Kaos skal der nok
blive, men det lever vi med!
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Blackboard

Multimedie Campus

Flickr præsentation
Den lådne blog

Wiki

LMS
Learning Management Systemers styrke ligger i understøttelse af
en hierarkiseret struktur:

ministerium
↓
uddannelsesinstitution
↓
studieordning
↓
undervisningsmaterialer
↓
grupper af studerende
Kilde: Thomas Ryberg,

http://wiki.cvusonderjylland.dk/Forside

http://www.ell.aau.dk/fileadmin/user_upload/documents/research/network_ict_and_learning/IKT_og_l_ringsnetv_rk_-_ryberg.pps

Teknologier

Blackboard - materialesamling
Wiki - collaboration

del.icio.us - sociale bogmærker
(we)blogs - tekstbaserede logbøger
Flickr - billedrepositories

Bloglines - nyhedslæser, overblik
Kilde: OLE Scope.doc – Derek Wenmoth, March 2006
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Del.icio.us

Studerende om del.icio.us

Delicious er jeg helt vild med. Det er et værktøj, jeg bruger i alle fag.
Det er så nemt at gemme sine "gode" sider derinde. Så behøver jeg
ikke sidde og lede i timevis efter en god hjemmeside, jeg brugte
forleden eller skrive hjemmesider ned for at huske dem. Delicious gør
det for mig - og endda på en struktureret måde...hvis jeg selv husker
det:-)

http://del.icio.us/Multimedie

Blogs

http://faurholt2.blogspot.com

Studerende om kommentarer i blogs

Comments

Events

Med tilbageblik på sidste periode er ordet: p – r – o – c – e – s – s – s.
Det har virkelig været læring at være i være og lære i processen, i stedet for at
være produktorienteret som jeg absolut er. Det har i faktisk været nødvendigt at
lukke øjnene ved syn på egen blog for ikke at miste processen ift. produktet.
Produkterne har været langt fra tilfredsstillende, med fokus på processen har
været lærerig, som jeg så kan overføre til praksis ved at være iagttagende på
børns processer i stedet for produkt og anerkende dem på processen i stedet
for produktet igen ift. selvværd og selvtillid.
Det er inspirerende og lærerigt at følge medstuderende produkter/processer på
deres blog, men at kommentere dem er stadig ”formålsløst” for mig, men det er
nok fordi jeg kommentere på produkt i stedet for proces. Processen er sværere
at kommentere på, da vi vist alle er lidt ”tilbageholdende” med at beskrive og
reflekter over egen læring.
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Blogsamtaler

Blogroll

3 dages samtaler om
”Børn på nettet”
Tidsperiode:
Mandag d. 6.11. kl. 8
til onsdag d. 8.11. kl. 17.
Deltagere:
1 gæsteblogger, 10 studerende,
3 gæster og en underviser.

Indiske film

http://nethaderslev.blogspot.com/

Socialt netværk

Klasseværelseskultur
Jeg håber ikke, jeg fylder for meget ;(
Ellers lader du bare være med at svare, ikk?! :))
mange hilsner, XXXXX
Mail 26-10-2006 21:58 (forhenværende lærerstuderende)

Jo, jeg har skam læst med siden dag 1. Var i tvivl om jeg kunne
deltage ... så jeg lod være, men tak for invitationen :)
Indlæg i Blackboard 12-11-2006 18:35 (studerende fra et afsluttet hold)

Sociale netværk
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Om sociale netværk

flickr,
personlig

These online communities create networks of
friends and business colleagues based on
referrals from other friends and colleagues.
They connect to people based on who those
people know rather than who they are. Social
Networking can be defined as to how people
can find and contact people that they want to
reach through the people that they already
know. And that’s what makes it very different
from a regular database.
Software Greenhouse:
http://www.softwaregreenhouse.com/Default.aspx?tabid=85

CoPs cannot be designed: they can only be designed for
Wenger: Communities of Practice. Learning as a social system, 1998, p.229

flickr,

flickr,

fag

tag:

cvusonderjylland

flickr,

flickr,

blog

gruppe
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flickr,

flickr,

kontakter

mail

Studerende om Bloglines

Bloglines bruger jeg hver dag som opdatering på, hvad mine
medstuderende har lagt ud i deres blogger :)

Bloglines

Hvad kræver det af underviseren?

Undervisningsplan

"You're WRITING a note to my mother? Wow, how quaint!."

- faglig kompetence
- computer kompetence (repertoire)
- almen didaktisk kompetence (tilrettelægge undervisning)
- teknologisk kompetence (personlige praksiserfaringer)
- evne til at navigere i kaos og bevare overblikket
- empati (blikket rettet mod den studerendes læring)
Illustration: G.B. Abbott (2005): http://www.weac.org/abbott/05.htm (tilladelse ej indhentet)
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Kan voksne lege?

Kan voksne lege?

Design af et læringslandskab

Design af et læringslandskab
Planlægning

"I kreativitetens domæne søger, leger og udvikler vi nyt i modsætning til i
handlingens domæne, hvor vi gennemfører det besluttede så effektivt som
muligt."

Hvordan planlægger man undervisning
• der er så komplekst, som omtalte forløb i Dansk-multimedie,
• hvor der er utallige nye kommunikationsmuligheder på ”kryds og tværs”,
• et ”håndværk”, der skal læres undervejs,

i samme artikel:
"Hårdt arbejde
Det er hårdt at være i kreativiteten og innovationens domæne. Tiden i
kreativitetens domæne er uvant, utryg og usikker og kræver derfor udholdenhed.
Det er uvant, fordi vi ikke kan bruge faste rutiner og vaner, og det er utrygt, fordi
det skal skabe forandringer. Det er også usikkert, fordi vi ikke ved, om vi vil lykkes.
Der er ikke noget at sige til, at mange gerne vil tilbage og arbejde i det traditionelle
handlingsdomæne, hvilket man tit kan opleve i projektlokalet eller på seminarer.”
Kilde: Frank Høgholm Pedersen - Instituttet for Fremtidsforskning

• teori, der skal læses og reflekteres over,
• opsamling af egen læring i forløbet, - for at kunne sætte det hele i relief til
det pædagogiske arbejdsfelt ?
• hvor selve forløbet skal være motiverende, spændende og sjovt (men også
er svært),
• hvor den studerende har en stor grad af medbestemmelse og ejerskab
overfor de aktiviteter, der arbejdes med.

"Kreativitetens domæner"
Det kreative menneske

Temaark

Forudsætning
Forudsætningen for, at virtuelle rum kan opstå, hvor deltagerne kan møde
hinanden, må naturligvis være, at den virtuelle kommunikations særlige
betingelser accepteres. Hertil hører først og fremmest en forståelse for, at der er
forskelle mellem det fysiske og det virtuelle møde. Der er ikke tale om en
efterligning, hvor det virtuelle primært mimer det fysiske, i alt fald ikke på
nuværende tidspunkt, hvor kommunikationen hovedsageligt sker skriftlig, og hvor
det virtuelle møde og fællesskab derfor må konstrueres via skriften. Der er tale om
en særlig form for medieret kommunikation, som forudsætter bestemte
kommunikative kompetencer.

Sørensen, B.H., Jessen, C., Olesen, B.R.(red.) (2002): Børn på nettet. Kommunikation og
læring. København: Gads Forlag.

Opgøret

From - To

From

To

Lecturing on factual information

Guiding, motivating, and facilitating

Working as an individual

Valuing working together

”Our institutions… are largely based on the assumption that learning is an
individual process, that it has a beginning and an end, that it is best
separated from the rest of our activities, and that it is the result of teaching.”

Teacher was the primary source of
knowledge

Many rich sources of immediate
knowledge

Wenger: Communities of Practice. Learning as a social system, 1998, p. 3

Teacher and print media served as the
primary means of communication

Learning using a vast variety of media
including the Internet

Learning was separated from the rest of
the community

Learning now occurs globally

George Siemens, October 17, 2003: Learning Ecology, Communities, and Networks.
Extending the classroom, http://www.elearnspace.org/Articles/learning_communities.htm
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Opgaven

Markedspladsen

Underviseren planlægger ikke undervisning
men designer undervisning med vægt på
mulighederne for forbindelser, hvorigennem
studerendes læring, meningskonstruktion,
deltagelse og engagement kan udfolde sig.

Endelig er det også muligt at iagttage de "institutionelle selektionskriterier", som
kommunikationen mellem lærer og studerende er forankret eller situeret i (Qvortrup, 1998).
Det kan for nogle undervisere være en "øjenåbner" at iagttage, hvor meget moderne kulturelt
frisatte studerende (Simonsen og Ulriksen, 1998) har "blik" for betydningen af at iagttage
uddannelsessystemets institutionelle selektionskriterier. Skemastruktur - eksamensformer og
krav - afkodes af mange studerende med udgangspunkt i en "markedsoptik", der ikke kunne
være formuleret bedre af Bourdieu. Uddannelsessystemet er også et "marked", der tilbyder
mulighed for, at den studerende kan tilegne sig et eksamensbevis, der kan byttes med job,
løn og status i samfundet. For at kunne vælge og vælge fra er den studerende meget
opmærksom på og god til at iagttage og afkode de institutionelle selektionskriterier dvs.
institutionens "mindstepris" for, hvad der skal "investeres" af den studerende for at indløse et
eksamensbevis.
Dette kan iagttages gennem spørgsmål som: "Er der mødepligt?" "Kan du præcist forklare
mig, hvad deltagelsespligten går ud på?" osv. I bredere forstand ses det i opfordringen til
læreren om at lave "formidlingsundervisning", fordi de studerende afkoder læreroplæg som
de "guldkorn" eller institutionelle selektionskriterier, der tages i brug i den særlige
kommunikationssituation, som kaldes "eksamen".
Herved opstår det paradoks, at det i nogle sammenhænge er de studerende, der forlanger
den særlige kommunikationsform, som er karakteriseret som "en til mange kommunikation",
dvs. det klassiske foredrag.
Karsten Gynter: ”Blended learning. It og læring i et praktisk og teoretisk perspektiv.” 2005

Strategier overfor forandringsprocesser (i organisationer)

Defensiv

Offensiv

Du ønsker:

Du ønsker:

Struktur

Løs struktur

Mål

At profilere ideer

Detaljer

At udfordre antagelser

Sikkerhed og det stabile Fremsynethed
At tage få chancer

At være risikovillig

Politiken, 22.10.06
Kilde: Teaching Generation Z
http://gwegner.edublogs.org/2006/10/05/web-20-tipping-point-for-education/
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