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»Jeg ved ikke, om man er for optimistisk på infor-

mationsteknologiens vegne, men i faglitteraturen

har man i hvert fald en masse begejstrede forestil-

linger om, hvordan IT kan bruges i undervisningen«,

siger ph.d. og adjunkt Pernille Rattleff, der ikke per-

sonligt er overbevist om alle de mange gevinster.

Det fremgår blandt andet af hendes ph.d.-afhandling

om ’Studiegruppers faglige diskussioner i computer-

konferencer i et fjernstudium’, hvori hun undersøger,

hvorfor studiegrupper i et fjernstudium har så få fag-

lige diskussioner i deres computerkonferencer. Hun

har fulgt et hold studerende på Danmarks Pædago-

giske Universitets (tidligere Danmarks Lærerhøjsko-

les) Voksenviseruddannelse gennem deres 11⁄2-årige

uddannelse, der er tilrettelagt som teknologistøttet

fjernstudium. Her har hun kunnet konstatere, at der

er et stort gab mellem forventninger og praksis:

»Det kan jo være, at man bliver bedre til at udnytte

mulighederne. Men som det er foregået i det, jeg un-

dersøgte, så var det egentlig bedre at lave et kom-

pendium. Det kan skyldes, at de studerende ikke er

dygtige nok til at bruge redskaberne, at de ikke får

god nok instruktion eller at undervisningen er for

dårlig tilrettelagt i forhold til de nye medier. Under

alle omstændigheder er der en række af de principi-

elle fordele, som vi ikke rigtig lykkes med i praksis«,

siger Pernille Rattleff.

Et reelt behov er en forudsætning

»Man hævder for eksempel, at computerkonference-

mediet er fleksibelt – at man kan studere hvor og

hvornår man vil. Sådan forholder det sig ikke i virke-

ligheden. Hvis et studium er tilrettelagt, så de stude-

rende arbejder sammen og diskuterer emner eller

løser opgaver sammen, er det en illusion at tro, at

studiet er fleksibelt med hensyn til opstart, tempo og

emnevalg. Et formelt uddannelsesforløb har sin

egen progression, og det gælder også for netbase-

rede fjernstudier, der har introduktionsmoduler, se-

minarer og frister for opgaveaflevering osv. Så man

kan ikke bare melde sig ind, når man har lyst en

gang om ugen. Hvis man arbejder alene, er det selv-

følgelig fleksibelt, men ikke mere fleksibelt end at

læse en bog«, siger hun.

»Der findes også nogle forestillinger om, hvor gode

computerkonferencer er, fordi man ikke er nødt til at

svare ’on the spot’, og at mediet dermed er med til at

fremme refleksionen. Men i praksis er det ikke sådan,

for at åbne for refleksionen betyder omvendt, at man

ikke er tvunget til at svare, som når man sidder og

snakker i klassen. Problemet er ofte, at der ikke ud-

vikler sig diskussioner – ’det er for indviklet, det kan

jeg ikke svare på lige nu, det må jeg vende tilbage til’.

Jeg fandt ud af, at en femtedel af de meddelelser,

som blev besvaret, blev besvaret af den samme per-

son, der havde skrevet dem. Man ændrer lidt og skri-

ver ’jeg glæder mig stadig til at høre, hvad I synes’. Det

er ofte sådan, at de studerende står og fremfører mo-

nologer på hver deres scene. Der er ikke nogen, der

lytter. Man kan i hvert fald ikke rigtigt se, om der er

nogen der lytter«, siger hun.

»Til gengæld fylder det praktiske og organisatori-

ske godt i computerkonferencerne -’har du den

bog?’, ’hvornår skal vi mødes?’ og ’har du opskriften

på nøddekage?’. Det handler dels om, hvordan vej-

lederne implementerer de her teknologier og lægger

op til, hvordan de skal bruges, dels om at de stude-

rende skal lære at bruge dem. Og så handler det om

noget så simpelt som, at der skal være brug for dem.

Hvis alle bor i cykelafstand fra hinanden bruges com-

puterkonferencerne anderledes, end hvis folk bor

spredt ud over landet. Så har man et reelt behov. Det

er ikke tilfældigt, at det er i Norge og Australien, at

fjernundervisning hurtigst har vundet frem« siger

Pernille Rattleff.

Bedre undersøgelser af potentialet

»Jeg tror, at de vellykkede fjernundervisningsforløb –

i hvert fald i begyndelsen – skal være procesoriente-

rede. Hvis de studerende skal lære at anvende de

her computerkonferencer kræver det meget iscene-

sættelse eller procesfokus, så derfor skal det være

selve det at kommunikere, der er fokus på. Men så

kan man ikke andet. Der er ikke tid til også at være

faglig. Det glemmer man, og derfor lykkes det meget

ofte ikke at få kommunikationen til at fungere. Un-

der alle omstændigheder tror jeg, at man skal have

kommunikationen på plads, hver gang man starter

på et forløb. Det kan ikke gøres én gang for alle«, si-

ger hun.

»Der er selvfølgelig nogen, der får mere ud af det

end andre, men jeg har endnu ikke set, at resulta-

terne ikke kunne være opnået lige så godt på anden

vis. Computerkonferencer kan til dels kompensere

for, at man ikke kan mødes, men i sig selv kan det

ikke give noget, som man ikke kan opnå på anden

vis. De kan højst gøre det samme på en mere be-

sværlig og tidskrævende måde. Og som oftest mister

man noget, fordi man er nødt til at være procesori-

enteret og ikke samtidig kan være faglig. I et normalt

forløb kan man jo være faglig hele tiden«, siger hun.

»Et computerbaseret fjernstudium giver folk, der

ikke selv kan møde op, mulighed for at tage en ud-

dannelse, som de ellers ikke ville kunne have taget.

Og det er da interessant, men det gjorde brevskolen

også. Derfor savner jeg, at man finder ud af, hvilket

anderledes læringspotentiale informationsteknolo-

gien har. Det skal undersøges til bunds, så det ikke

bare bliver de her floskler og skrivebordsforestillin-

ger«, siger Pernille Rattleff.y
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