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Forord
Hermed præsenteres forskningsrapport nr. 7 i ELYK projektet: E-læring, yderområder og klyngedannelse. Rapporten præsenter et nyt e-læringskoncept til inspiration for uddannelsesudviklere og forskere, som arbejder med it-støttet kompetenceudvikling og udvikling af nye itdidaktiske designs.
Alle koncepterne udviklet i ELYK projektet forsøger at udvikle nytænkende svar på indlejrede
sociale, kulturelle og didaktiske rutiner/praksisser/logikker i specifikke uddannelseskontekster
og trækker på en bred forståelse af e-læring som digitalt medieret kompetenceudvikling.
E-læringens traditionelle styrkesider genkendes i det koncept, der er beskrevet i rapporten ”Kurt
og Kubikknægtene”. Viden repræsenteres gennem redundant kommunikation med fokus på digitale mediers muligheder for visualisering og multimodale udtryksformer. Nye repræsentationsformer inddrages også, i det didaktiske design, som projektet udvikler, idet der arbejdes med
”mixed reality”, hvor fysiske artefakter tilføres et supplerende digitalt informationslag, som fleksibelt kan aflæses med f.eks. en mobiltelefon.
Kigger man på tværs af de udviklede koncepter i ELYK projektet, så er det helt nye, som ELYKprojektet har bidraget med, et overordnet designframework, vi kalder ”koblede kontekster”. Dette koncept er projektet ”Kurt og Kubikknægtene” anvendt til at udvikle en digitalt understøttet
kobling af forskellige didaktiske rum, og derved etablere en kobling mellem abstrakt læring og
en casebaseret simulering af praksis.
Alle de nye e-læringskoncepter, der er udviklet i ELYK projektet, kan findes på projektets hjemmeside www.elyk.dk
Jeg takker EU og mål 2 programmet for den støtte, som projektet har modtaget. En særlig tak
skal lyde til elever, ansatte og ledelse på EUC Syd, Lundsbjerg og i særdeleshed Jan og ikke
mindst Kurt, de to faglærere, som på alle måder har gjort projektet muligt.”

Venlig hilsen
Projektleder
Karsten Gynther
University College Sjælland
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Summary
Conceptual Description
The concept has been developed for a vocational college in order to launch a course
on “Working environment”, compulsory for students at the entrance “Transport and Logistics”.
So far, teaching has been organized as follows:
• The first two to three days the teacher goes through a series of PowerPoints designed to give the students a theoretical insight into working environment, while aiming
to create a dialogue with the students on various issues such as mental health. Along
the way students solve small assignments, and a short film about the working environment as a driver is shown.
• The textbook on the working environment is not used in the process, since the teacher finds that due to lack of motivation and/or reading difficulties only few students would
read through the material.
• The other half of the course is more practice-oriented, and the students will work in
groups with an exercise in Workplace Risk Assessment in different areas (garage, cafeteria) or in relation to different issues e.g. noise.

The following challenges have been identified:
• The course contains a large proportion of theory, while the students are primarily motivated by "hands-on" learning.
• According to the teacher a large proportion of the students have what may be described as functional reading difficulties.
• The challenge in relation to the exercise in Workplace Risk Assessment is partly that
it may be difficult for the students to orientate themselves on relevant websites, as it
requires that they are able to survey large amounts of text. In addition to this, exercises
may pose problems for the staff, for example employees in the cafeteria, when a new
group every 10th week is asking them to identify problems in their workplace.

The new didactic design is based on mobile learning involving smartphones or iPad2s:
In the experiment the students completed a workplace risk assessment, using QRcodes that provided information on location in the form of text, images, audio, videos,
or links to websites, programs and assignments.
Smartphones and iPads are included in the teaching plan as described below:
• A series of videos with a consultant on workplace risk assessment is produced and
QR-codes linking to the videos are placed at different locations at the school.
• Students may also use the phone to solve tasks by recording their answers or record
videos.
• Groups of student are asked to produce a video dealing with a work environment
problem. This video should then form the basis for another group's Workplace Risk Assessment.
The concept is developed in relation to the ELYK track labled "short vocational courses”.
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Innovation potential
The overall goal is to make teaching more engaging by meeting the student with familiar media and by making them more active/productive in the teaching situation. By
manufacturing small mobisticks in the style of those the consultant and the ELYK researchers have produced, the students get the chance to go from knowledge telling to
knowledge transforming.
This concept is designed for a vocational college, but the concept may also be targeted
at employees in small and medium sized enterprises, which are likely to experience the
same challenges as these students.
Moreover, the case study illustrates the possibilities and limitations of smartphone and
iPad's in relation to their ability to support various forms of learning. Furthermore, focus
is on the consequences for student and teacher roles after the introduction of the new
didactic design.
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7/85

Resumé
Konceptbeskrivelse
Konceptet er udviklet til undervisningen i arbejdsmiljø i form af et forløb på en uge for
elever på indgangen ”Transport og Logistik” hos erhvervsskolen EUC Syd Lundsbjerg.
Hidtil har undervisningen været tilrettelagt således:
 De første to til tre dage gennemgår faglæreren en række PowerPoints, som skal give eleverne en teoretisk indsigt i arbejdsmiljø, samtidig med at undervisen søger at
skabe en dialog med eleverne om forskellige problematikker som for eksempel psykisk arbejdsmiljø. Undervejs løser eleverne små opgaver, ligesom der bliver vist en
kort film om arbejdsmiljøet som chauffør.
 Kompendiet / lærebogen om arbejdsmiljø benyttes ikke i forløbet, da undervisen
vurderer, at få elever ville læse sig igennem materialet pga. manglende motivation
og /eller læsevanskeligheder.
 Den anden halvdel af kurset er mere praksisorienteret, og eleverne arbejder i grupper med en øvelse i ArbejdsPladsVurdering (APV) på forskellige områder (værksted, kantine) eller i forhold til forskellige problematikker (fx støj).

I forhold til dette undervisningsforløb er der identificeret følgende udfordringer:
 Forløbet indeholder en stor del teori, mens eleverne primært motiveres af det praksisnære.
 Ifølge faglæreren har en stor andel af eleverne det, som man betegne funktionelle
læsevanskeligheder.
 Udfordringen i forhold til øvelsen i APV er dels, at det kan være svært for eleverne
at orientere sig på relevante hjemmesider og eksempelvis finde frem til de gældende regler på et område, da det kræver, at de kan overskue store mængder tekst.
Desuden kan APV-øvelsen være til gene for personalet, for eksempel de ansatte i
kantinen, når et nyt hold hver 10. uge beder dem udpege arbejdsmiljøproblematikker på deres arbejdsplads.

I re-designet af dette kursus eksperimenteres der med mobillæring, når eleverne via
konceptet mobisticks anvender en smartphone eller iPad2 til at læse 2D-koder med informationer som led i udarbejdelsen af APV’en.
Koderne aflæses via kamera-optikken i den mobile enhed, og via disse koder kan eleverne hente læringsobjekter direkte ned på mobiltelefonen eller iPad’en i form af tekst,
billede, lyd, video eller link til hjemmesider, programmer og opgaver.
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Smartphones og iPads indgår i undervisningen på følgende måder:
 Der er udarbejdet en række videoklip, hvor en arbejdsmiljøkonsulent fortæller om
relevante problemstillinger i forhold til arbejdsmiljø på et værksted / et lager / et kontormiljø. Der placeres mobistick-koder forskellige steder på lageret mv., hvor elever
ved at scanne kode får viden om arbejdsmiljø formidlet både visuelt og auditivt samt
eventuelt via links til hjemmesider.
 Eleverne kan også anvende mobiltelefonen til at besvare opgaver ved at indtale
svar eller optage videoer.
 Eleverne bliver bedt om i grupper at producere en video omhandlende en arbejdsmiljøproblematik. Denne video skal efterfølgende danne baggrund for en anden
gruppes løsning af en opgave.
Konceptet udvikles i relation til det ELYK spor, som betegnes ”korte erhvervsrettede
kurser”.

Innovationspotentiale
Overordnet er målet er at gøre undervisningen mere engagerende ved at møde de unge med medier, de bruger i deres hverdag og ved at gøre dem mere aktive /produktive
i undervisningen. Ved selv at producere små mobisticks a la dem, konsulenten og
ELYK-forskerne har produceret, får eleverne mulighed for at gå fra knowledge telling til
knowledge transforming
Dette koncept for undervisning i arbejdsmiljø er udviklet til en erhvervsskole, men konceptet vil også kunne anvendes i efteruddannelsesforløb eller kurser i arbejdsmiljø
målrettet medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, hvor man sandsynligvis vil
genfinde samme udfordringen i forhold til at tilrettelægge et didaktisk design for undervisningen i arbejdsmiljø, som virker engagerende og motiverende på kursisterne.
Desuden belyser casen smartphonens og iPad’ens muligheder og begrænsninger i
forhold til at understøtte forskellige læringsformer, samt hvad brugen af teknologien betyder for elev- og lærerroller.
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1.

Indledning
ELYK er finansieret af mål 2-programmet under EU’s Strukturfonde, og målet med projektet er at udvikle innovative uddannelseskoncepter til små og mellemstore virksomheder (SMV) i regionale yderområder i Danmark under følgende tre kompetenceudviklingsspor:
Praksisnær kompetenceudvikling
Korte erhvervsrettede kurser
Formelle efteruddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner
For at opnå dette mål er der etableret en række samarbejder med uddannelsesudbydere om - via brugerdreven innovation - at udvikle nye undervisnings- og uddannelseskoncepter, som i særlig grad matcher de behov, vilkår og rammer som SMV i yderområder har for at deltage i kompetenceudvikling.
ELYK-projektet finder sted i et samarbejde mellem University College Sjælland, Roskilde Universitetscenter, Knowledge Lab ved Syddansk Universitet og University College
Syddanmark. Projektet er delt i to forskergrupper, knyttet til henholdsvis Region Sjælland (UC Sjælland og RUC) og Region Syddanmark (UC Syddanmark og SDU). Yderligere er ELYK-projektet opdelt i fire forsknings- og udviklingsspor (FoU1-4). Denne
rapport er en del af forsknings- og udviklingsspor 4 i Region Syddanmark (FoU4 Syd).
Omdrejningspunktet for denne rapport er et forsknings- og udviklingsprojekt, som har
fundet sted i samarbejde med erhvervsskolen EUC Syd Lundsbjerg.
Da ELYK-forskerne i projektgruppen FoU4 Syd skulle vælge et fokusområde, hvor vi
ville søge at etablere samarbejder med virksomheder og uddannelsesudbydere, faldt
valget på transportbranchen på baggrund af følgende iagttagelser:
Man er i Region Syddanmark erhvervsmæssigt specialiseret inden for transport, dvs.
der er en relativt højere andel transportvirksomheder i denne region end i Danmark
som helhed (Region Syddanmark 2009, s. 19-15).
Transportbranchen er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder og
ved en stærk iværksættertradition (Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2003). Derfor er transportbranchen interessant i forhold ELYK’s målsætning.
Endelig havde vi den tese, at de særlige arbejdsvilkår i transportbranchen medfører, at
de ansatte – særligt chaufførerne – har tidslommer i deres arbejdsdag, som kunne udnyttes til kompetenceudvikling.
Ud fra disse forudsætninger søgte vi samarbejdspartnere i transportbranchen, blandt
1
andet gennem netværket CB-log . Et af resultaterne af denne indledende sondering
var indgåelsen af en samarbejdsaftale i juni 2010 med EUC Syd Lundsbjerg.
Udgangspunktet for samarbejdet med EUC Syd Lundsbjerg er et obligatorisk forløb i
arbejdsmiljø for elever på indgangen ”Transport og logistik”. Undervisningen strækker
sig over en uge (37 timer) og varetages på skift af to faglærere. Undervisningen genta-

1

http://www.cb-log.de/dk/projekt/velkommen/
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ges med et nyt hold hver 10. uge. I projektet har vi fulgt en række forløb med den
samme faglærer, Kurt.
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2.

Teori og metode
I ELYK-projektet arbejdes med en model for udvikling af ny og bedre praksis, ELYK’s
innovationsmodel. I dette afsnit redegøres for, hvordan vi har arbejdet med og ud fra
ELYK’s innovationsmodel, herunder vores metodiske refleksioner over måden hvorpå,
vi har genereret data gennem observation og forskellige interviews.
ELYK’s innovationsmodel bygger på nogle grundlæggende principper om brugerdreven
innovation og design based research. I dette afsnit præsenteres først disse principper
samt deres operationalisering i denne konkrete sammenhæng. Dernæst præsenteres
den samlede ELYK-model. ELYK-modellen har i overensstemmelse med intentionerne
i det samlede ELYK-projekt fungeret som det strukturelle undersøgelsesdesign.
Intentionen med ELYK-projektet er at udvikle nye og bedre uddannelses- og undervisningsdesign - didaktiske design. Vores udgangspunkt har på den ene side været at
møde feltet så åbent som muligt. På den anden side erkender vi, at vores åbenhed har
været begrænset af den bagage, vi bringer med os, i form af teoretiske og praktiske
forforståelser. Da målet som nævnt er at udvikle nye uddannelses- og undervisningsdesign, har en central forforståelse for vores afdækning af feltet været et didaktisk fokus – herunder fokus på den eksisterende brug af læremidler. Initialt fremlægger vi
derfor også en teori om læremidler, som vi har bragt med os ind i de første observationer og afdækningen af feltet.

2.1

Brugerdreven innovation og design based research (DBR)

2.1.1

Brugerdreven innovation
Metodisk set arbejder vi med udgangspunkt i brugerdreven innovation. Begrebet innovation henter sin betydning fra det latinske begreb innovatio, som betyder fornyelse.2
Betegnelsen ”brugerdreven innovation” blev introduceret i 1970’erne af Eric von Hippel, som understregede brugernes dominerende rolle i innovationsprocessen, og han
fremhævede senere de såkaldte ”lead-users” som udgangspunkt for innovationsprocessen (von Hippel 1986).
Traditionel er brugerdreven innovation blevet brugt om udviklingen og indførelsen af
nye idéer, produkter og tjenester, men betegnelsen bliver også i stigende grad brugt
om indførelsen af nye processer og arbejdsgange i virksomheder. Hvor innovation traditionelt har handlet om at præsentere nye produkter eller design for brugerne, så er
grundstenen i brugerdreven innovation at inddrage brugerne i alle udviklingens faser,
fordi man ønsker at høste fordelene ved at have adgang til brugerne og disses forslag,
ideer, forestillinger m.v. igennem hele udviklingsforløbet.
I denne rapport har vi fokus på brugerdreven innovation af et nyt didaktisk design. Vi vil
senere (se side 19) nærmere indkredse, hvilken betydning vi tillægger dette begreb i
denne sammenhæng. Brugeren af et didaktisk design kan være flere: En uddannelses-

2

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=innovation&search=S%C3%B8g
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leder eller andre, der designer uddannelse, underviseren, der designer undervisningen
og tilrettelægger processer og ressourcer med henblik på at facilitere elevernes læreprocsser og/eller eleven, der er den, der skal lære noget – og som er den et didaktisk
design retter sig ’imod’. I dette projekt har vi valgt at betragte læreren som brugeren.
Læreren er helt central for ikke blot udviklingen, men også omsætningen af et didaktisk
design.

2.1.2

Design based research
ELYKs innovationsmodel bygger bl.a. på principperne i design based research (Coob
m.fl. 2003). I den designbaserede tilgang anvendes designeksperimenter som afsæt
for forskning og udvikling, og det bærende princip er, at forskere aktivt medvirker i forbedring, vurdering og re-design af artefakter og de kontekster, hvori læringen skal udfolde sig. Forskerne iagttager altså praksis, men deltager også i formning af praksis.
Derudover bygger DBR på følgende principper:

Konteksten har betydning for læring (Lave & Wenger 2003).
I analysen skal derfor indgå overvejelser omkring setting (hvor er vi – skole/arbejdsplads mv.), læringsmiljø, deltagerforudsætninger. (Gynther 2011). I dette projekt er vi på en erhvervsskole, hvis læringsmiljø og deltagerforudsætninger vi vil skaffe
os nærmere indblik i i afdækningen.

Deltagerne er værdifulde partnere
De skal derfor inddrages i alle faser af udviklingsprojektet – problemidentifikation, løsningsforslag, afprøvning og re-design (Gynther 2010). Som vi tidligere har nævnt, er
der i princippet mange deltagere – og mange forskellige deltagere i vores projekt. Vi
har imidlertid valgt at fokusere på én central deltager: læreren.

Designprocessen er iterativ
Analysen i en iterativ proces handler om at mindske forskellen mellem det intenderede,
det implementerede og det realiserede design (den måde det reelt anvendes af brugerne). Derfor gennemføres serier af forløb med afprøvning i praksis, evaluering og redesign af prototypen.

DBR er praksis- og teoriorienteret
Designeksperimenter udføres ikke bare med det formål at forbedre praksis, men også
med det formål at videreudvikle de teorier, som ligger bag designet. Målet er at udvikle
designteorier, der forklarer, hvorfor noget virker, og hvordan det måske vil blive adapteret i nye kontekster. De udviklede teorier skal adressere de problemer, som praktikere
oplever i deres daglige arbejde, og værdien af teorierne afhænger derfor af, hvordan
principper og teorikoncepter kan informere og forbedre praksis (Cobb et al 2003; Gynter 2011). DBR har altså et dobbelt mål - at forstå og udvikle praksis.
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I dette projekt tager vi således i overensstemmelse med hele ELYK-projektet udgangspunkt i følgende fire-fasede innovationsmodel, som både illustrerer undersøgelsesdesignet og forskningsprocessen og samtidig viser, hvordan brugerne inddrages i hver
fase. De fire faser tænkes som iterative processer (Gynther, 2010).

Figur 1

Fig.1 ELYK firefeltsmodellen
I den første fase, ”Kontekst”, er målet kontekstanalyse, dvs. opbygning af domænekendskab og problemidentifikation. I denne første fase benyttes en række klassiske etnografiske metoder til at opnå dette domænekendskab. Vi har gennemført observationer af undervisningen (før intervention) – herunder etnografiske samtaler med lærer og
elever – og foretaget et interview med faglæreren. Derudover har vi søgt domænekendskab om uddannelsestypen og målgruppen for undervisningen: unge på erhvervsskoler.
Målet er på baggrund af kontekstanalysen at identificere, hvilke ”problemer” i praksis,
som skal danne udgangspunkt for innovationsprocessen. Frem for at omtale målet
som problemidentifikation, har vi dog valgt at udpege ”udviklingsrum” og dermed betone det fremadrettede udviklingsperspektiv. I denne fase inddrages brugerne i mindre
grad, men validerer forskernes iagttagelse, når processen glider over i fase to.
I den anden fase, ”Lab”, er nøgleaktiviteten workshopper med brugerne, og målet er
”prototyping”. Processen er i denne fase karakteriseret ved refleksioner over iagttagelserne fra første fase. Konkret finder disse refleksive processer sted i workshopper med
brugerne, hvor brugerne præsenteres for forskernes iagttagelser over deres praksis,
og der gennemføres forskellige idé-genereringsøvelser og idé-kvalificeringsøvelser
igennem én eller flere workshopper. Mod slutningen af denne fase lægger man sig fast
på principperne for det nye didaktiske design, som skal afprøves i den følgende fase.
Vi har dog i dette forløb indledningsvist bevæget os frem og tilbage mellem fase et og
to, så det netop kar karakter at et iterativt forløb.
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Den tredje fase ”Intervention” er selve eksperimentfasen med afprøvning og evaluering
af forløb baseret på de nye didaktiske design. Også denne fase er i høj grad en iterativ
proces med det formål at forbedre kvaliteten af prototypen. Evalueringen handler om at
undersøge om designet er gennemførligt i en hverdagspraksis, om det er relevant for
deltagerne at bruge, om designet bevarer sin legitimitet i forhold til deltagernes artikulerede krav til designet og om det er effektivt i forhold til tid, økonomi, oplæringstærskel
mv. (Gynther, 2011).
Den fjerde fase betegnes ”Refleksion”. I denne fase er målet at generalisere de opnåede erfaringer. Generaliseringen har form af både teorigenerering og overvejelser over
robusthed samt en eventuel implementering i andre kontekster.

2.2

Metoder til afdækning af eksisterende praksis
I første fase i ELYK-modellens brugerdrevne innovationsdesign er nøgleaktiviteten
iagttagelse af den eksisterende didaktiske praksis med fokus på at ”beskrive”, ”forklare” og ”forstå” de problemstillinger, som for deltagerne karakteriserer den eksisterende
praksis (Gynther 2010: 7). I dette afsnit vil vi kort redegøre for de metodiske overvejelser, vi har gjort os i den forbindelse. ELYK-modellen lægger op til en kvalitativ undersøgelse, hvor empiri genereres, dels gennem observationer og dels gennem samtaler
og interviews med deltagerne i praksis. Når vi skriver, at empirien er ”genereret”, er det
for at markere, at vi, når vi bevæger os inden for det kvalitative forskningsfelt, er klar
over, at forsker(e) og felt vil påvirke hinanden, at data nok er givne, men ikke blot ligger
objekt forekommende derude. De konstrueres i mødet mellem forsker og felt. Vi har
søgt at kvalitetssikre denne konstruktion ved gennemsigtighed i vores datagenerering.

2.2.1

Observation
Observation er en ofte anvendt metode inden for etnografien, og gennem observation
har vi som forskere mulighed for at få god føling med det, der sker. Observationer har
fokus på de direkte aflæselige træk ved en situation (Raudaskoski 2010:82); det analytiske blik er ikke på det indre, hvad mennesker tænker, men på det ydre, hvad mennesker gør - handling. Vores tilgang til at observere har været åben: vi har fortalt såvel
undervisere som elever, hvorfor vi har fulgt undervisningen. Samtidig har vi som observatører bestræbt os på at være til stede, men ikke-deltagende, vel vidende at alene
vores tilstedeværelse vil have indflydelse på undervisningens gennemførelse. I første
observationsrunde har vores observationer været ustrukturerede; vi har eksplorativt,
nysgerrigt og åbent iagttaget, hvad der foregik: hvem gjorde hvad og hvordan? Samtidig erkender vi, at målet med observationerne har været at få øje på det eksisterende
didaktiske design (undervisningsdesignet), herunder det eller de anvendte læremidler,
og er opmærksomme på, at dette mål vil have styret vores opmærksomhed i bestemte
retninger. Man kan altid diskutere i hvilken udstrækning, det er muligt åbent at møde et
felt. Denne diskussion vil vi ikke udfolde yderligere her, blot nuancere udtrykket ’åbent’
ved at sige ’så åbent som det nu kan lade sig gøre, når man bringer al sin personlige,
professionelle og kulturelle bagage med sig’.
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Observationerne har vi dokumenteret dels med brug af videokamera og dels med feltnoter. Vi har lagt vægt på, at det var vigtigt, at vi begge observerede (om end på skift),
så vi begge fik den omtalte ’føling’ med feltet. Målet med videodokumentationen har
udelukkende været at støtte vores hukommelse og oplevelse af situation, hvorfor kameraet også blot er placeret statisk på et bord og ikke håndholdt har forsøgt at fange
særlige episoder. Det er ikke og har ikke været hensigten efterfølgende at foretage udtømmende analyser af alle handlingsepisoder. Fokus på analysen vil ligge på følgende:
Hvilke aktører gør hvad, og hvordan medieres deres handlinger? Hvilke læremidler
bringes i spil - og hvordan?

2.2.2

Etnografiske interviews
Hvor vi i klasserumssituationerne har forholdt os mindst muligt deltagende, har vi i
pauserne fulgtes rundt med læreren, drukket kaffe, spist frokost og været med til at fejre en kollegas fødselsdag. Det har givet os mulighed for undervejs at foretage det,
man kan kalde etnografiske interviews (Kristiansen 1999:155). Etnografiske interviews
minder om en kollegial samtale, men adskiller sig ved, at observatøren introducerer
nogle spørgsmål og derfor styrer samtalen. Gennem samtale kan observatøren spørge
til det, der findes interessant.

2.2.3

Semistrukturerede individuelle interviews
Undervejs har vi foretaget to interviews med underviseren. Det første interview blev
gennemført i september 2010; det andet blev gennemført i december 2011. Begge interviews kan karakteriseres som halvstrukturerede individuelle interviews (Kvale
1997:133).
Det første interview gennemføres som en del af afdækningen. Temaet for det første interview var den gennemførte og observerede undervisning i arbejdsmiljø. Formålet
med interviewet var at indhente faglærerens egne beskrivelser af undervisningen og
på den baggrund at mætte vores identificering af problemer og potentialer i arbejdsmiljøundervisningen. Som vi har skrevet, var interviewet tænkt og tilrettelagt som et semistruktureret (eller med Kvales ord: ”halvstruktureret”) interview, men efter adskillige forsøg på at få en lavet en aftale om interview, uden at underviseren besvarede vores
henvendelser, valgte vi i stedet at kalde det for ”et møde om den videre udvikling i projektet”. Herved signalerede vi, at samtalen var mere uformel og måske også, at samtalen var mere ligeværdig. Inden for et døgn efter den ændrede henvendelsesstrategi fik
vi positivt tilsagn fra underviseren om, at vi bare kunne komme. Det første interview
havde derfor karakter af en uformel samtale; vi udarbejdede ikke interviewguide og optog ikke samtalen på bånd, men fastholdt alene indhold og indtryk skriftligt ved at skrive noter umiddelbart efter samtalen.
Det andet interview gennemførtes som en del af evalueringen af eksperimentet. Temaet for det andet interview var evaluering af det gennemførte eksperiment. Denne
gang valgte vi bevidst at kalde det et møde, og havde kun til eget brug udarbejdet en
interviewguide. Interviewet blev gennemført i et mødelokale og fastholdt på diktafon.
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Interviewet er ikke transskriberet, men gennemlyttet flere gange i forbindelse med udarbejdelse af nærværende rapport.
Her som andre steder i rapporten har vi efter aftale med underviseren brugt hans rigtige navn.

2.3

Teori om læremidler
Læremiddelteori er teorier om, hvad læremidler er, hvilke forskellige læremiddeltyper
eller læremiddelgenrer, der eksisterer. Fordi læremidler er brugsgenstande, er læremiddelteori også en teori om, hvordan læremidler indgår i og bruges i undervisningsog læringssammenhænge.
Den ligefremme definition på et læremiddel lyder således: læremidler er midler, der
bringes ind i undervisnings- og læringssammenhænge med elevers læring som mål (fx
Hansen 2010, Hansen og Skovmand 2011). Læremidler er brugsgenstande (Hansen
2009:11), der har til opgave at facilitere undervisningen og de lærendes læring. En bil
uden hjul, en murerske, en cd-rom, en tavle, en frisørkam og et opgaveark er således i
vores brede definition alt sammen læremidler – vel at mærke når de bringes ind i undervisningssammenhænge med henblik på at bidrage til elevernes læring. Mangfoldigheden viser samtidig, at læremidler er et overbegreb for en lang række forskellige læremidler. Helt overordnet skelner vi mellem didaktiske og ikke-didaktiske læremidler.
Didaktiske læremidler er læremidler, der er produceret som læremidler. Det vil sige læremidler, der har en læremiddelforfatter/en læremiddelproducent og et forlag som afsender – og en lærende som modtager. Ikke-didaktiserede læremidler er fx en (dokumentar)film, der ikke er produceret til undervisningsbrug, men som bringes ind i
undervisningen, fx i forbindelse med casearbejde. Et eksempel på et ikke-didaktiseret
læremiddel kan også være en gødningsplan, der på landbrugsskolen trækkes ind i undervisningen og gøres til genstand for undervisning – eller som vi ser det i vores case:
en arbejdspladsvurdering (APV), som læreren vælger at trække ind i undervisningen
og gøre til genstand for undervisning. Spændingsfeltet mellem didaktiserede og ikkedidaktiserede læremidler vedrører således hvem, der didaktiserer og hvornår. Lidt firkantet kan man sige, at didaktiserede læremidler er læremidler, der på forhånd er didaktiseret – som allerede er didaktiseret inden de møder læreren og hans eller hendes
planlægning og gennemførelse af undervisningen, mens ikke-didaktiserede læremidler
først didaktiseres i mødet med læreren (eller eleven). Det betyder ikke, at didaktiserede læremidler ikke didaktiseres yderligere i mødet med læreren; man kan næppe forestille sig den lærer, der ikke selv i en eller anden grad bearbejder og didaktiserer det
læremiddel, som han eller hun vælger at inddrage i undervisningen. Inden for de didaktiserede læremidler kan vi yderligere skelne mellem høj-didaktiserede og lavdidaktiserede læremidler (et kontinuum): Et høj-didaktiseret læremiddel er fx en grundbog, der i en indledning fortæller læreren, hvordan undervisningen tænkes gennemført
og evalueret – og som undervejs i læremidlet fx har forskellige opgaver, der skal få den
lærende til at reflektere over det læste. Et lav-didaktiseret læremiddel er fx en dokumentarfilm, der er produceret med henblik på at blive inddraget i en undervisningssituation og som tilpasset modtageren (adapteret) fortæller om et sagsforhold, men som
ikke giver yderligere anvisninger på hvordan og hvorfor filmen tænkes anvendt.
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I nærværende undersøgelse kan det være givtigt at indføje yderligere et skel – og således skelne mellem semantiske, didaktiske og funktionelle læremidler. Denne skelnen
genfindes bl.a. hos Jens Jørgen Hansen i Læremiddellandskabet (Hansen 2010: 2021) og i Fælles Mål og midler (Illum Hansen og Skovmand 2011: 19). Med reference
hertil kan man skitsere forholdet mellem de forskellige typer læremidler således:

Didaktiserede

Ikke-didaktiserede

Didaktiske læremidler

Semantiske læremidler

Funktionelle læremidler

Didaktiske læremidler er
produceret med henblik
på undervisning i et bestemt indhold i en bestemt
kontekst og har en indlejret didaktik. Prototypisk
kan det være en lærebog,
som de fx produceres af
Erhvervsskolernes Forlag.

Semantiske læremidler er
læremidler, der er betydningsbærende i sig selv. I
erhvervsskolesammenhænge bringes en lang
række materialer og genstande – et lille stykke af
verden – ind i undervisningen med henblik på at gøre
noget anskueligt. En APV
er et eksempel på et semantisk læremiddel.

Funktionelle læremidler er
redskaber, værktøjer, hjælpemidler, der ikke i sig selv
er betydningsbærende. De
er så at sige ”tomme”. En
mobiltelefon, der inddrages
i undervisningen, er et eksempel på et funktionelt
læremiddel: mobiltelefonen
er i sig selv er blot et kommunikationsredskab, der
ikke bærer et indhold i sig
selv.

Tabel 1: Læremiddeltyper

Vores udgangspunkt er en forestilling om, at læremidlerne spiller en væsentlig, men ikke altid synlig rolle i erhvervsuddannelserne. Fra tidligere projekter ved vi, at fx de didaktiske læremidler er fysisk til stede i rummet, men ikke altid indgår i undervisningen
(Carlsen, Gissel og Kabel 2010). Det viser sig ved, at lærebøger ligger på bordet (lærerens) eller bordene (elevernes), men at der ikke læses heri.
I vores analyse af såvel eksisterende som nye undervisnings- og læringsdesign vil vi
undersøge hvilke læremidler, der er i spil: Semantiske, didaktiske eller funktionelle?
Og med udgangspunkt i forestillingen om læremidler som brugsgenstande vil vi undersøge: Hvem bruger læremidlerne og hvordan? Læremidlerne er med til at iscenesætte
et læringsrum, et læringsmiljø, hvor lærer og elever tildeles forskellige roller. ”Læringsmiljø” og ”læringsrum” er begge metaforer, der florerer inden for pædagogisk
forskning og udvikling uden nogen entydig definition på, hvad man kan forstå herved.
Dansk Center for Undervisningsmiljø indkredser undervisningsmiljø således: Et godt
undervisningsmiljø er også afhængigt af, hvordan undervisnings- og læringsgrundlag/syn kobles med fysiske rammer, indretning, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsformer, samarbejde, kommunikation, velvære, omgangsformer og evaluering
med inddragelse af elevernes eller de studerendes stemmer. (DCUM.dk 2011). Denne
indkredsning sætter fokus på forholdet mellem på den ene side en række fysiske

2. Teori og metode

18/85

aspekter og rammer og på den anden side det undervisnings- og læringssyn som
præger den lærer og den undervisning, som gennemføres. En lignende kobling genfindes i Danmarks Evalueringsinstituts fremskrivning af begrebet læringsmiljø i forbindelse med undersøgelsen Læringsmiljøer i folkeskolen (EVA 2006). Heri hedder det: ”Læringsmiljøer” er evalueringens betegnelse for de rammer som elevernes læring foregår
i. Evalueringen ser nærmere på fire fokuspunkter og undersøger hvad de betyder for
læringsmiljøet hver for sig og i et indbyrdes samspil. De fire fokuspunkter er skolernes
læringssyn,de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen. (EVA 2006:7).
Igen ses samspillet mellem de fysiske rammer og undervisningstilrettelæggelse og
grundlaget herfor (læringssynet) som centralt. Et undervisningsrum referer således i
vores første indkredsning til både det fysiske rum og det læringsrum, som lærere og
elever etablerer gennem deres handlinger og interaktioner. Forskellige teknologier gør
forskellige interaktioner og undervisningshandlinger mere eller mindre oplagte; fx lægger tavle og kridt op til såkaldt tavleundervisning, mens Google Docs som undervisningsteknologi betragtet lægger op til samhandlinger.

Didaktisk design
Vi har allerede nævnt begrebet didaktisk design som værende et centralt begreb i
ELYK-projektet generelt og i vores eksperiment specifikt. Didaktik forstås ofte som de
praktiske tilrettelæggelsesprocesser, der er forbundet med undervisning og læring i
formelle læringskontekster, det vil sige i henhold til bekendtgørelsesfastlagte curricula
og inden for uddannelsesinstitutioner. Mere bredt anskuet kan didaktik også vedrøre
refleksioner over undervisningens metode, midler, læringssyn, indhold, aktører og forløb. De didaktiske spørgsmål handler dermed om, hvem der skal lære hvad, hvordan,
hvorfor og hvornår (Andreasen, Meyer & Rattleff 2008: 9-10). Didaktik i samstilling med
design er et begreb, der er hentet fra nyere uddannelsesforskning; Lars Birch Andreasen skriver:
I uddannelses- og læringsssammenhænge stiller tilstedeværelsen af de
digitale medier ikke alene krav nye krav til deltagernes tekniske og sociale
kompetencer, brugen af digitale medier stiller desuden nye krav til hele
den didaktiske tilrettelæggelsesproces. Det gælder eksempelvis indretningen af de fysiske rum, forholdet mellem underviser og lærende samt
den æstetiske tilrettelæggelse af brugerflader og fremstillingen af undervisningsmaterialer. (Andreasen et al. 2008:9).
Som underbegreber til didaktisk design optræder begreberne undervisnings- og læringsdesign. Vi udfolder ikke begreberne dybere her, idet vi tager projektleder Karsten
Gynthers definitioner ad notam og opererer herudfra. Karsten Gynther skriver om undervisningsdesign:
Hvor begrebet ’uddannelsesdesign’ har fokus på overordnede didaktiske
overvejelser, som karakteriserer en hel uddannelse (eller fag), så sætter
begrebet ’undervisningsdesign’ fokus på formgivningen af en konkret undervisningsrelation dvs. en bestemt intentionel kommunikationssituation
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og de velkendte didaktiske overvejelser i den forbindelse. (Gynther 2010:
2).
Ved ’velkendte didaktiske overvejelser’ forstår vi lærerens overvejelser over undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering – undervisningens mål, indhold og
metode, aktører og forløb.
Begrebet ’læringsdesign’ anvender vi derudover, når vi sætter fokus på design af de artefakter (læremidler, it mv.), som den lærende møder i en formel eller uformel læringssituation.

2.4

Opsummering: Analytiske fokuspunkter
Analysen af det obligatoriske arbejdsmiljøkursus indledes med feltfortællinger fra det
observerede kursus. Feltfortællingerne er genereret på baggrund af følgende data:
 Observation – video
 Observation – feltnoter
 Etnografiske samtaler med underviseren

Vi er ikke gået ud i verden helt uden briller på: vi vidste inden de første observationer,
at vi skulle og ville eksperimentere med didaktiske design. Vi vidste også, at vi ville fokusere på undervisnings- og læringsdesign – og herunder mere specifikt på de anvendte læremidler. Det betyder, at en række teoretiske perspektiver allerede inden
mødet med feltet vil have styret vores opmærksomhed. Samtidig har vi forsøgt at forholde os åbnet både i observationer og i de første analyser, for at se, hvad der måtte
dukke op. Analysen af feltfortællingerne er struktureret af didaktiske fokuspunkter som
de følgende:
 Undervisningslokalets design – de fysiske rammer
 Undervisningslokalets design – didaktiske rum
 Lærerrollen
 Forholdet mellem teori og praksis
 Undervisningsformer
 Interaktioner
 Læremidler
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3.

Kontekstbeskrivelse
I det følgende præsenteres først de feltfortællinger, der er genereret på baggrund af
vores observationer samt indsigterne fra det første interview med faglæreren. Dernæst
rettes fokus mod de indsigter vi har erhvervet om uddannelsestypen, og mere domænespecifikke teorier fremdrages. Disse to tilgange til afdækning af feltet samles i en
kontekstbeskrivelse. Afsnittet munder ud i en problemidentifikation og identificering af
udviklingspotentialer.

3.1

Feltfortællinger
De følgende feltfortællinger er konstrueret på baggrund af videooptagelser og observationsnotater. Målet med feltfortællingerne er at skabe tekster, der kan analyseres yderligere med henblik på at identificere udviklingsrum i den pædagogiske praksis. Feltfortællingerne er ikke neutrale eller objektive gengivelser af alt, hvad der er foregået i løbet af en uges feltobservationer, men er et første analysetrin. Konstruktionen bygger
på følgende to principper/analysetrin (Kvale 1997:188): (1) strukturering af et stort og
komplekst materiale samt (2) afklaring af materiale. Afklaringen af materialet er en proces, hvor vi har elimineret overflødigt materiale ved at sondre mellem, hvad der forekommer væsentligt og uvæsentlig, og fastholdt det væsentlige i en kronologisk struktur.
Efter feltfortællingerne følger den egentlige analyse.

3.1.1

Mandag, den 13. september 2010
Observatør: Anna-Britt
Vi er i et modul i arbejdsmiljø. Det er første undervisningsdag i et forløb på en uge, og i
dag er der undervisning fra kl. 12 – 15.30.
I dag har eleverne før arbejdsmiljø haft faget natur og teknik. På vej til klassen har læreren, Kurt, fortalt, at der er meget teori for eleverne lige nu. Han så gerne en fordeling
med 50 procent teori og 50 procent praksis. Men sådan er det ikke lige nu.
Der sidder 14 elever i klassen – 13 drenge og en pige. Eleverne er nu otte uger henne
i deres forløb på indgangen ”Transport og Logistik”. Flere er fra Nordtyskland og taler
også tysk sammen indbydes, trods skolens krav om, at der udelukkende tales dansk i
undervisningssituationer.
Lokalet, vi er samlet i, minder en lagerhal hos en industrivirksomhed. Med et lille kontor
– et glasbur – med arbejdsplads og pc til to lærere, svarende til værkførerens kontor.
Ved siden af dette kontor sidder de 14 elever samlet på fire rækker med front mod tavlen. De er indkredset af høje skabe og reoler, men man kan tydeligt høre stemmer fra
den anden side af skabene, hvor et andet hold elever modtager undervisning, ligesom
folk af og til passerer gennem lokalet.
Kurt indleder undervisningen med at fortælle, at dette forløb er meget teoretisk, men
nødvendigt for at eleverne i et langt arbejdsliv kan arbejde praktisk. Han bestræber sig
i undervisningen på at involvere og engagere eleverne via humor, anekdoter og
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spørgsmål til klassen. Spørgsmålene relateres til undervisningslokalet og elevernes
egne oplevelser af arbejdsmiljø. En elev bliver meget berørt, da han fortæller om sin
far, som er gået ned med stress og har forladt arbejdsmarkedet, og hvordan farens
dårlige hukommelse og irritabilitet påvirker familien.
I midten af lokalet sidder to aktive elever, som ofte svarer på spørgsmål. Enkelte elever
– herunder pigen – skriver notater på en blok papir. Nogle elever efterspørger pauser,
eller at de kan komme udenfor at arbejde. To drenge lægger sig hen over deres bord
med tasken som hovedpude. Kurt prøver flere gange i løbet af timen at få dem til at
sætte sig op. Eleverne gør det kortvarigt og svarer også af og til på et spørgsmål stillet
til klassen. Eksempelvis forklarer Kurt, hvordan bordene kan indstilles for en bedre arbejdsstilling. En af de ”sovende” elev vidste det ikke, og Kurt siger: ”Så har du lært noget”. Hvortil eleven siger: ”Så kan jeg bedre lægge mig!”
De første PowerPoints omhandler Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. Kurts
pointe er, at første instans ikke er arbejdstilsynet – ”Det er jer selv”. Det vil sige, at de
på en fremtidig arbejdsplads skal gå til sikkerhedsmanden på virksomheden.
Efter 54 minutter holdes en kort rygepause.
Herefter fortsætter undervisningen med PowerPoints. Nu om Arbejdsmiljøklagenævnet,
Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejdsmedicinske klinikker, bedriftssundhedstjenesten samt
Arbejdsmiljørådet. Derefter viser Kurt nogle links fra Beskæftigelsesministeriet.
Kl. 13.30 er der en kaffepause på 20 minutter.
Da undervisningen genoptages efter pausen, sætter Kurt eleverne i gang med enkeltmandsopgaver (opgave 1 og 2 på Fronter). Et par elever spørger, om de må arbejde
sammen, men Kurt afviser dette. Eleverne forlader klasselokalet og sætter sig i en pcø på en bred gang. De skal navigere rundt på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
for at løse opgaven. Powerpoint-præsentationen med mange links ligger også på Fronter og danner udgangspunkt for elevernes informationssøgen. I undervisningslokalet
ligger en A4-mappe om arbejdsmiljø på lærerens bord, men denne er ikke i brug i undervisningen, og eleverne har ikke fået udleveret skriftligt materiale.
Kurt går fra elev til elev og hjælper, som de viser behov. Han fortæller observatøren, at
det er meget individuelt, hvor lang tid eleverne er om at løse opgaverne, og om de læser meget eller lidt, før de besvarer en opgave. Kvaliteten af opgaveløsningerne oplever han ligeledes som meget svingende.
Kurt fortæller, at flere af eleverne har læsevanskeligheder. En enkelt har en pc med
hjælpeprogrammer, der kan læse tekst op.

3.1.2

Tirsdag, den 14. september 2010
Observatør: Anna-Britt
I dag er der 13 elever til undervisningen ud af de 18 elever som ellers udgør klassen.
Der er et stort frafald, da klassen oprindeligt for to måneder siden var på 25 elever.
Denne dag undervises der fra kl. 12-15.30.

3. Kontekstbeskrivelse

22/85

I dag begynder undervisningen ikke med PowerPoints. Kurt indleder timen med at
spørge, om de mange syge elever har noget at gøre med arbejdsmiljøet i undervisningslokalet. De taler om svingende temperaturer i lokalet, og det at flere er syge med
halsbetændelse. Kurt spørger ind til, hvad firmaerne gør for at sikre et godt arbejdsmiljø. Snak om indretning, tilskud til motion, socialt samvær. Kurt siger: ”Nu nævnte jeg
træk – kan der være andre årsager til, at eleverne er syge?” Eleverne svarer stress, og
der jokes lidt frem og tilbage. Men Kurt understreger, at det godt kan skyldes fx social
stress i form af mobning. Diskussion af hvad mobning er, hvor grænserne går, og at
man bør tænke på, hvordan andre i klassen har det.
Efter 20 minutter er der et skift i undervisningen. Kurt spørger, om der nogen, der vil
fremlægge opgaven fra i går. Ingen melder sig, så Kurt udpeger en elev, som logger på
Fronter for at fremlægge opgaven. Eleven står ved underviserens pc, og man kan se
opgavebesvarelsen på tavlen. Flere elever har gemt opgaven et forkert sted, men tre
elever har arbejdet sammen, så de åbner en anden elevs version. Eleven læser svaret
op, som er klippet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Kurt spørger nærmere
ind til svaret hos eleven og resten af klassen. Der diskuteres, om man altid skal overholde sikkerhedsloven. Kurts sikkerhedslov: Før man vælger at bryde sikkerhedsloven,
så tænk over konsekvenserne. Hvis konsensen er, at man risikerer at ødelægge en
masse materiale, så må man forhandle den risiko med chefen. En elev beskriver,
hvordan han ofte bryder sikkerhedsloven. Kurt fortsætter: ”Lige så snart man kan
komme til skade selv, så må man ikke bryde sikkerhedsloven, også selvom risikoen er
lille. Hvis man bryder loven hver dag, vil det på et tidspunkt gå galt, så man for eksempel mister en hånd”. Igen er undervisningen dialogisk og præget af anekdoter med det
formål at bearbejde elevernes holdning til arbejdsmiljø, skriftende med referencer til
elevens opgaveløsning. Herefter en snak om arbejdspladsvurdering (APV).
Efter knap en time (kl. 12.50) er der igen et skift i undervisningen. Kurt fremviser PowerPoints og fokus er på ”det ydre miljø” – det virksomheden påvirker naturen med.
Der er ingen elever, der ligger hen over bordet fra begyndelsen af timen, men flere elever er beskæftigede med deres mobiltelefoner. Efter 45 minutter ligger to elever ned
over bordet. Kl. 13 er en elev faldet helt i søvn på forreste række. Han er dog vågen
igen fra begyndelsen af tredje lektion.
Kl. 13.35 – 13.55 er der pause.
Herefter fortsætter PowerPoints – nu om farlige kemiske stoffer, støj, affald og klimaændringer. Pointen er, at man skal starte med sig selv, hvis man vil forbedre miljøet.
Kl. 14.30 skifter undervisningen. Kurt inddeler eleverne i grupper (flere kun med én
elev) til APV og forklarer, hvordan opgaven skal løses.
Grupperne er:
 Værksted
 VVS
 Hovedforløb mekaniker
 Grundforløb mekaniker
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 Kontor/klasse
 Kantine
 Intern afdeling
 Ekstern
 OS (klassen)
Eleverne skal få oplysninger om arbejdsmiljø på disse lokaliteter fra de ansatte. Kurt
påpeger, at de skal starte med at fortælle i afdelingen, hvad de er i færd med og spørge, hvornår de har tid til at svare på spørgsmål.
Eleverne går til pc’er for at udskrive skema til APV og går i gang med at udfærdige en
APV, herunder at søge efter informationer.

3.1.3

Onsdag, den 15. september 2010
Observatør: Anna-Britt
Undervisningen begynder i klasselokalet, hvor 11 elever er til stede denne dag. Der
undervises fra kl. 8 til kl. 12. Nogle elever er ikke dukket op, fordi deres ”chauffør” har
meldt afbud.
Første tema er det psykiske arbejdsmiljø, og det primære læremiddel er igen PowerPoints.
Da undervisningen genoptages kl. 10.00 efter en pause, er der et skift i undervisningen. Der vises en film af en halv times varighed om en lastvognschauffør-elev og en
frisørelev på lærepladser. Teamet er arbejdspresset som elev, og budskabet er, at man
skal melde tydeligt ud, hvis man er presset - og melde fra over for lange arbejdstider.
Desuden er der fokus på, hvordan man undgår ulykker som lastvognschauffør. Filmen
er tilgængelig via internettet: www.dr.dk/nyijob
Efter fremvisning af filmen følger en diskussion i klassen.
Herefter er der endnu et skift i undervisningen. Eleverne skal løse en opgave: ”Find ud
af hvad man må og ikke må, når man er i lære” (fx arbejdstid, overarbejde). Hvilke regler brød chauffør-eleven? (Køre-hviletidsregler, generelle arbejdsregler om arbejdstid,
særlige regler for elever).
Kilderne til løsning af opgaven er:
www.politi.dk (køre-hviletidsreglerne)
www.SID-syd.dk (3F i dag)
www.tur.dk
www.retsinformation.dk
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Eleverne får besked på, at de skal begynde dagen i morgen med at lave denne opgave
færdig. Derefter APV i grupper.
Der har ikke været sovende elever i klasselokalet denne dag.

3.1.4

Torsdag, den 16. september 2010
Observatør: Dorthe
Kl. 8.00: Undervisningslokalet er på en gang meget autentisk og på den anden side
helt fremmed: I et hjørne af en lagerhal står borde på rækker foran en stor whiteboardtavle. I loftet hænger en projektor og på et rullebord står en stationær pc, der dog pt. er
mobil, fordi den står på rullebordet. Bordene omkranses af gule og grå værkstedsskabe, der buldrer, når en forbipasserende rammer skabet. Undervisningslokalet ligner på
den ene side et helt almindeligt klasselokale med borde, stole og tavle og på den anden side slet ikke et klasselokale, da det er placeret i hjørnet af en lagerhal, hvor der er
meget støj og højt til loftet. Oppe under loftet løber en række udsugnings- og udluftningsrør. Der er ingen vinduer i lagerhallen; der er dog ovenlysbobler i taget. Observationerne foregår i begyndelsen af efteråret, og flere gange trommer regnen så hårdt på
bliktaget, at det er umuligt at høre, hvad underviseren siger, ligesom døre til de andre
haller og værksteder jævnligt smækker i baggrunden.
Drengene kommer ind ad døren til lagerhallen; få i hvad der umiddelbart ligner moderigtige cowboybukser og t-shirts, de fleste i noget, der ligner arbejdsbukser og sweatshirts. Enkelte med termotøjslignende tøj. De få drenge i moderigtige cowboybukser
ser stylede ud; resten ser søvndrukne ud og som om de kun har nået at smide en hurtig gang koldt vand i hovedet. Der er én pige på holdet. Eller dame – afhængigt af hvor
grænsen herimellem går. Hun holder sig primært for sig selv; ikke på en måde så det
virker afvisende eller som om hun er lukket ude af fællesskabet; hun er bare ældre, et
andet køn og har andre interesser. Fredelig sameksistens. Hun passer sine ting og
snakker ind imellem med underviseren – primært om faglige spørgsmål. Underviseren,
Kurt, ser glad ud, smiler til eleverne, der også siger godmorgen til ham.
Dagens undervisning bygger oven på ugens teoretiske introduktion til arbejdsmiljø og
gårsdagens arbejde med at lave en APV. Men inden de går i gang med det, fortæller
underviseren, at han har været nede at undervise på frisørskolen – og der var de
kommet til at tale om fyringer. ”Der var en, der var blevet fyret. Det går slemt ud over
arbejdsmiljøet! Har I prøvet at arbejde sammen med nogen som er blevet fyret?” spørger underviseren. Og det har nogle af eleverne. Underviseren lytter og spørger ind til
elevernes oplevelser. Hvordan stemningen var på arbejdspladsen, hvad de tror den fyrede tænkte og følte. Hvordan det mon er. De taler også om, hvor forskelligt nogle reagerer i den situation; nogle bliver stille og går rundt i trykket stemning, andre bliver vrede og mener, at der er en kollega, der har dolket én i ryggen. Underviseren fortæller
også, at de selv har været igennem fyringsrunder på EUC Syd, og at de har oplevet, at
nogle er blevet genansat. De kommer også til at tale om, hvad der er lovlige grunde til
at fyre en medarbejder.
27 minutter inde i undervisningen sker der et skift: underviseren rejser sig fra det bord,
som han halvt har siddet ved, halvt stået op ad, mens de har snakket om fyringer. Un-
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derviseren fortæller, at eleverne skal bruge formiddagen på at lave deres arbejdspladsvurdering færdig, og at de senere på dagen skal fremlægge det, de har fundet ud
af. Eleverne rejser sig og går ud for at lave deres APV-undersøgelse færdig – de skal
lave et interview med en medarbejder fra den afdeling, som de skal lave en APV af.
På bordene ses ingen bøger. Et par af eleverne (4) har en A4-mappe liggende på bordet – en papmappe som indeholder et par papirer. Alle elever har en invitation fra
Dansk Metal liggende til en Rally Light-dag.
I middagspausen fortæller læreren løst og fast om eleverne. Bl.a. om Jimmi, der lige er
blevet far samtidig med at han lige er fyldt 17 år. Kurt fortæller også, at hans kollegaer
er trætte af den APV, som eleverne lige nu er ved at gennemføre. De er trætte af at blive afbrudt i deres arbejde for at svare på elevernes spørgsmål, men de er også trætte
af at blive ved med at udpege arbejdsmiljøproblemer på deres arbejdsplads, der alligevel ikke bliver gjort noget ved.
Først over middag (kl. 12.45) samles eleverne igen i undervisningslokalet. Underviseren beder dem om at prøve at finde fællestræk mellem deres APV-undersøgelser. Nogle elever arbejder med opgaven. En spilder kaffe, som Jimmi (”den ansvarlige far”, som
underviseren kalder ham) tørrer op. Tre drenge på bageste række sidder og udfylder
APV-skemaet på baggrund af de svar, de har fået ude i afdelingen. Svarene har de ikke noteret under interviewet, men nu skriver de nogle (korte) svar ned. Drengene foran
observatøren fortsætter deres snak om efterskoleerfaringer. Pigen ved siden af mig
læser i et DSB Ud at se-blad. Underviseren sidder i værkførerburet, der er placeret
langs den ene væg midt i lagerhallen. Han kan se eleverne fra sin plads og sidder
samtidig og kigger på noget på sin computer. Efter noget tid stikker han hovedet ud og
beder eleverne gå i gang med det, han har bedt dem om at lave. Og det gør de.
Efter eftermiddagspausen begynder undervisningen igen kl. 14. Læreren sidder på en
bordkant, og den indledende snak handler om den nyligt afholdte idrætsdag. Da undervisningen går i gang, varmer læreren op til elevernes fremlæggelser ved at spørge
mere generelt ind til den sidste del af APV’en – den del der handler om løsningsforslag
og tidsplan. Kl. 14.22 begynder den første gruppe at fremlægge. Det er helt tydeligt, at
eleverne er ilde berørt ved at skulle stille sig op til tavlen og fortælle. Men underviseren
får alligevel spurgt ind til deres fund på en måde, så han formår at få eleverne til at
snakke med. Gennem de konkrete svar eleverne har genereret i deres APVundersøgelse, får han foldet emnet ud. Tre grupper når at fremlægge inden undervisningsdagen slutter kl. 15.30.

3.1.5

Fredag, den 17. september 2010
Observatør: Dorthe
Morgenen indledes med den rituelle afkrydsning, og læreren spørger ind til et par af
eleverne, som er ikke er dukket op. Samtalen er karakteristisk for lærerens attitude til
eleverne: han er venlig, anerkendende, smilende og opdragende. Han skælder ikke
eleverne ud, men spørger ”hvordan det kan være at...?” Eleverne fortæller om, hvor
svært det er at komme op om morgenen, og at når ham, man skulle køre med, er
kommet for sent op, eller ikke har penge til brændstof, og så kan man jo heller ikke

3. Kontekstbeskrivelse

26/85

selv komme af sted. Eller en skal lige omkring bageren og hente en ’runder’. Underviseren nikker og siger, at det forstår han godt, men hvordan tror I, at man ser på det
ude på en arbejdsplads? Hvad mon der sker, hvis man siger, at man ikke kunne komme i dag, fordi ham man skulle køre med ikke har penge til brændstof? Han taler med
eleverne om vigtigheden af at møde til tiden. At det handler om at planlægge – og acceptere, at nogle gange må man opleve ’spildtid’ og ventetid, hvis man fx bliver nødt til
at tage med bus. Selvom indholdet er stærkt belærende og har en skarp morale, er
henvendelsesformen det aldrig. Han taler til eleverne i øjenhøjde.
Uden det store skift i form fortsætter underviseren med at fortælle om et klip, han havde set i tv-avisen aftenen forinden. Om Kommunekemi og at man nu har fundet ud af
at noget af det, de har udledt som ’rent’ alligevel var meget giftigt. Kommunekemi påstod at det var helt rent. ”Når jeg siger ”påstod”, så er det fordi jeg jo i det halve århundrede jeg har levet, har oplevet mange gange, at det man havde sagt var helt ufarligt, pludselig får man nye målemetoder og så, ja så viser det sig, at det alligevel var
rigtigt giftigt. For en del år siden sagde man, at Roundup, som nogle af jer måske kender, var så ugiftigt at man kunne drikke det. Det var bare som to hovedpine-piller – og
det var måske også rigtigt nok, men nu ved man bare, at det meget hurtigt omdannes
til noget andet, som er meget giftigt.” Klippet om Kommunekemi danner afsæt for en
snak om arbejdsmiljø og gifte. Underviseren fortæller også om nogle problematikker,
han er stødt på i forbindelse med undervisning i arbejdsmiljø for frisøreleverne – om
hvordan man bortskaffer giftigt affald. Om hvordan man skal behandle miljøfarligt affald
– som privatperson og som virksomhed. Flertallet af eleverne følger med, dels ved at
lytte og dels ved at diskutere med læreren. De råber ikke bare op, men markerer inden
de siger noget.
8.40 sker der et skift i undervisningen ved at læreren tager fat på gårsdagens fremlæggelser. ”Nå, der var et par stykker af jer, som ikke nåede at fremlægge i går. Dem
skal vi lige have fat i”. Eleverne mumler noget uhørligt. Hvis I ikke har papirerne, så må
I lige hente dem (de ligger i deres værkstedsskab). Eleverne henter papirerne og
værkstedsgruppen bliver bedt om at fremlægge. Alting tager meget lang tid. Det går i et
roligt tempo. Eleverne henter papirerne, dasker tilbage på plads. De, der skal holde oplæg, kommer nølende op til tavlen. Alt sammen uden at læreren siger yderligere. Han
skynder ikke på dem, skælder dem ikke ud, men signalerer med hele sin kropsholdning og sit udtryk, at han forventer at de – om end nølende – kommer op og fremlægger. De har talt med lederen af autoværkstedet. Det virker som om mange af eleverne
har erfaringer fra arbejdet på et værksted, og de byder flittigt ind med historier og eksempler. Med udgangspunkt i fremlæggelsen taler læreren videre om Arbejdstilsynet
og bedriftssundhedstjenesten. Undervejs i fremlæggelsen kommer følgende dialog:
Kurt: ”Var der ellers noget?” Eleverne: ”Han havde lidt svært ved at tage det seriøst.
Altså, han svarede på spørgsmålene, men det var sådan lidt arhh-altså”. Kurt: ”Hvad
mener du med det? Tager ham ikke mine elever seriøst?” (sagt med et smil i stemmen). Senere skal det vise sig, at dette er en af kimene til eksperimenterne i casen.
Herefter skifter undervisningen igen: ”Kan I huske den figur vi havde den første dag?
Med beskæftigelsesministeren osv.?” Underviseren finder den omtalte PowerPoint og
viser figuren. Et hold har undervisning i et andet hjørne af hallen. De ser en film om
røgalarmer – hvilket larmer voldsomt. Samtidig trommer regnen på taget, så alt i alt er
det meget vanskeligt at høre, hvad underviseren fortæller. Med udgangspunkt i Po-
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werPoints genfortæller Kurt dele af stoffet. De var ved at tale om Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeren og springer nu videre til at tale om børnearbejde. Kurt ved, at
der har været en sag med IKEA, og en af eleverne fortæller om en sag med børnearbejdere, der forvasker cowboy-bukser i Indien. En anden fortæller om havemøbler, der
produceres af træ, der ikke genplantes i regnskoven. Kurt fortæller videre – om arbejdsmiljøklagenævnet, arbejdsmiljøinstituttet og arbejdsmiljøklinikker. Og om bedriftssundhedstjenesten. Og om at folk dør af trafikstøj, fordi det giver stress. Stress linker
videre til psykisk arbejdsmiljø og til forholdet mellem arbejdsliv og privatliv. Endelig fortæller Kurt om den APV, som eleverne har lavet, og dermed er ringen sluttet og fortællingen færdig. Som tilhører sidder man med en fornemmelse af, at vi er ved vejs ende,
og at det hele alligevel ender godt.
Herefter sker et skift: Kurt logger på Fronter og viser, hvor eleverne finder to links, som
de skal bruge til en opgave, som de skal lave efter pausen. De skal koncentrere sig om
chaufførbranchen og lager, og om branchemæssige miljøproblemer. Der ligger også en
test til eleverne, som de skal udfylde.
Kl. 10 sidder eleverne klar ved computerne. Computerne er samlet i to øer: Den ene ø
ligger et åbent område mellem to gangarealer; den anden ø ligger som på en kæmpestor træhems. Begge i et stort åbent landskab. Holdet er ikke det eneste hold, der er i
gang ved maskinerne – alligevel er der forbavsende roligt. Ud over at nogle af eleverne
også er på Facebook, hører radio og lignende, ses, at en del af eleverne går direkte til
testene i Fronter. Observatøren vælger at følge en gruppe på fire drenge. De klikker
ind på Arbejdsmiljørådets hjemmeside og scroller rundt. En anden klikker ind på Videncenter for Arbejdsmiljø. Klikker på flere links på siden og stander ved et afsnit om
mobning. En anden af drengene klikker også rundt på videncenterets hjemmeside.
Den sidste af drengene kigger på Ekstra Bladets hjemmeside. I løbet af timerne inden
middag bruger de tre af de fire drenge en del af deres tid på en side som hedder Arbejdsmiljøvejviseren. En af drengene copy-paster noget ind i sin grundfagsrapport/
portfolioopgave, der skal afleveres på Fronter. Undervejs kigger de også på bilannoncer og griner af nogle biler, der er bygget helt komisk om. De kigger også på annoncer
for fælge. Meget af tiden indtil middagspausen går på denne måde, og meget af tiden
går underviseren omkring på gangen mellem de to øer og taler i mobiltelefon. I pausen
fortæller han, at han talte med en arbejdsgiver om en mulig praktikplads til en af drengene.
Efter middagspausen rundes ugen af med dels praktiske informationer og dels snak
om praktikpladser.

3.2

Første interview med faglærer
Interviewet blev indledt med en åben invitation til at beskrive en typisk situation fra arbejdsmiljøundervisningen. Det viste sig imidlertid at være meget vanskeligt at få underviseren til at tale metarefleksivt om undervisningen; vi oplevede i stedet, at underviseren fortalte om undervisningens indhold (men ikke undervisningens form), om
eleverne og om de konkrete problemer han oplevede ved arbejdsmiljøundervisningen.
Samtalen foregik på underviserens ”kontor”. I forbindelse med samtalen fik vi udleveret eksempler på elevers grundforløbsrapporter, hvori eleven bl.a. skal redegøre for sin
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arbejdsmiljøviden. Læreren gentager de problematikker, der også er dukket frem i forbindelse med feltobservationerne. Han fokuserer især på problemerne med fortsat at
gennemføre APV’en (utilfredse kollegaer) og elevernes manglende læsefærdigheder
som en forudsætning for at kunne løse opgaverne på Fronter.

3.3

Domænespecifikke teorier

3.3.1

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse
Som det fremgår af det følgende, er det formålet med erhvervsuddannelserne at tilrettelægge disse, så de dels matcher samfundets beskæftigelsesområder og dels motiverer unge til at gennemføre en uddannelse – og gerne motiverer til yderligere uddannelse. Den almene dannelse og opdragelse til demokratisk samfundsborger står også
centralt i formålet (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, se bilag 1).
Erhvervsuddannelserne tilrettelægges som vekseluddannelser. Det vil sige, at der skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Skoleundervisningen skal ”på en
helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik
på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer”, som sætter dem i
stand til at udføre erhvervets funktioner3.
Det har i mange år været til diskussion, hvordan vekseluddannelserne bedst forbereder elever og studerende (fx på professionshøjskoler i læreruddannelsen) til udøvelse
af deres fremtidige erhverv. Problemet for både erhvervs- og professionsuddannelserne har været at få teorien, som formidles i skoleundervisningen, og praksis, til at udgøre en helhed i undervisningen. Hiim og Hippe skriver:
Hensigten er refleksion i og over praksis med henblik på at praksiserfaringerne ikke fremstår som uproblematiserede „hændelser" og den teoretiske læring ikke som et virkelighedsfjernt pensum der tilegnes for skolens
og eksamens skyld, og som uden for denne sammenhæng ikke repræsenterer nogen værdi (Hiim & Hippe 1997).
Det handler således om at indfange erhvervets mange dimensioner, både de konkrete
praktiske og de mindre håndgribelige teoretiske. Et kig på kompetencemålene for de
forskellige erhvervsuddannelser vidner om, at eleverne skal ende med at kunne udføre
ret komplekse opgaver. De forskellige erhverv kan ikke reduceres til blot at kræve håndelag, praktiske færdigheder og rutiner. Kravene til erhvervsudøverne omfatter ofte
skøn, som baserer sig på teoretisk indsigt. Kompetencemålene for indgangen Transport og logistik, som er den indgang vi har fulgt i projektet (et grundforløb), findes her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136186. Et eksempel på et
kompetencemål, der ikke blot kræver håndelag, færdighed og rutiner, er målet om, at
lagerarbejderen kan: planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af deres viden om økonomi, organisation, markedsforhold og logi-

3

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. LBK nr. 1244 af 23/10/2007. Gældende.
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stik, samt endvidere medvirke til optimering af kvalitet, service og samarbejde i virksomheden og optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud
fra et helhedssyn.
Hvis undervisningen blot former sig som indlæring af lukkede manualer til håndtering
af diverse praktiske opgaver, er eleverne ikke klædt på til at tackle virkelighedens komplekse situationer. De er ikke trænede i at tilpasse deres viden i forhold til situationer,
som ikke passer klokkeklart til handleanvisningerne. Hiim og Hippes løsning på dilemmaet er bl.a., at undervisningen og dermed læremidlerne kan tage udgangspunkt i den
konkrete virkelighed, fx i form af caseopgaver. Hermed bliver eleverne konfronteret
med situationer, som minder om virkeligheden, men på sikker grund. Eleverne kan arbejde med at vurdere situationen, foreslå handlinger og sammen med underviseren
evaluere resultatet. Når eleverne i den observerede undervisning gennemfører en APV
rundt omkring på skolens mange ”arbejdspladser”, kan man sige, at det netop er et eksempel på, hvordan der kan tages udgangspunkt i ”situationer, der minder om virkeligheden, men på sikker grund”.

3.3.2

Funktionelle læsevanskeligheder
Som led i feltstudierne i fase 1 fortæller læreren, at et af problemerne i relation til undervisning med læremidler i forløbet er, at en række af eleverne har såkaldt funktionelle læsevanskeligheder. Når vi i forbindelse med vores antropologiske samtaler spørger
til, hvad dette mere specifikt betyder, eller hvordan det kommer til udtryk, fortæller han,
at teksterne simpelthen er for svære eller blot, at eleverne ikke kan læse teksterne. I
forbindelse med vores observationer viste det sig bl.a., når eleverne sad ved computeren og scrollede ned over sider på arbejdsmiljøtilsynets hjemmeside i et tempo, hvor
de ikke kan nå at læse teksten – eller da eleverne i forbindelse med en fremlæggelse
af en arbejdsmiljøundersøgelse skulle læse spørgsmål op fra APV’en – og her lavede
en række meningsforstyrrende fejllæsninger.
Inden for læseforskningen betegner funktionel læsefærdighed forholdet mellem læsefærdigheden og kravet til den, således at funktionel læsefærdighed er lig med læsefærdighed divideret med læsekrav (Elbro 2006: 25-28). Det betyder, at alle kan opleve
at have funktionelle læsevanskeligheder, nemlig når kravene overstiger ens læsekompetence, men det betyder også, at des mere læsbart og tilgængeligt læremidlerne til
erhvervsuddannelserne tilrettelægges, des færre elever vil opleve at have funktionelle
læsevanskeligheder. I en tidligere undersøgelse har vi undersøgt læsbarheden af læremidler i erhvervsuddannelser, og de viser sig at være meget svært tilgængelige
(Carlsen, Gissel og Kabel 2010), hvilket underbygger lærerens udsagn.
Men hvad ved vi om erhvervsskoleelevernes læsefærdigheder? PISA-undersøgelserne
kan i nogen udstrækning give et pejlemærke: I 2006 gennemførtes den såkaldte PISA
16½. Projektet havde til formål at afdække hvordan unge i forskellige ungdomsuddannelser klarer sig på en række områder, herunder læsning. Af de 390 elever på EUD,
der var med i undersøgelsen, gik 48,4 % på uddannelser, som har med handel at gøre,
30,3 % på tekniske uddannelser, mens de sidste 20,8 % gik på andre EUD-grene.
Et af resultaterne af undersøgelsen var, at der er 16,6 % af de unge på erhvervsuddannelserne, der ikke besidder funktionel læsekompetence. I tabel 2 ses elevernes
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kompetenceniveau i læsning fordelt på de forskellige uddannelser. Elever der placeres
under niveau 2 (dvs. niveau 1 og 0), er dem, der savner funktionel læsekompetence.
Oversigten viser, at vi i erhvervsuddannelserne møder en del elever, som har problemer med at læse og meget få elever på højeste læseniveau.

Niveau

0

1

2

3

4

5

Folkeskoler/
Frie skoler

4,4 %

11,7 %

28,4 %

35,4 %

19,0 %

1,0 %

Efterskoler

2,0 %

5,9 %

25,2 %

37,0 %

22,8 %

7,1 %

Gymnasiale

0,0 %

0,4 %

4,1 %

26,9 %

46,1 %

22,3 %

EUD

3,8 %

12,8 %

31,7 %

34,8 %

15,5 %

1,4 %

Tabel 2

Det skal nævnes, at de ca. 5 %, der ikke umiddelbart fortsætter i en ungdomsuddannelse, ikke er med i statistikken. Antager man, at mange af disse har læsevanskeligheder, og at en relativt stor del af disse vil søge ind på erhvervsuddannelserne, vil tallet
reelt være højere.
Læsning og læsevanskeligheder er ikke et særligt fokusområde for vores eksperiment.
Men viden om målgruppens (manglende) læsefærdigheder indgår som et perspektiv
eller en horisont i den forstand, at det er et argument for at eksperimentere med andre
typer af læremidler og med andre repræsentationsformer end den sproglige (skreven
tekst). Ikke alene for at kompensere for manglende læsefærdigheder, men for at udfordre og opfordre til at gå aktivt ind i læreprocesser.

3.3.3

Hvad ved vi mere om målgruppen?
Fra erhvervsuddannelsesforskningen kan vi uddrage en række øvrige væsentlige indsigter i forhold til de unge og den undervisning, vi møder på EUC Syd.
En undersøgelse af frafald og fastholdelse på erhvervsuddannelserne fra 2008, foretaget med udgangspunkt i en række indsatser på netop EUC Syd, bekræfter, at eleverne,
især en del af de såkaldt ’udsatte unge’, i erhvervsuddannelserne har funktionelle læsevanskeligheder (Katznelson 2008:13). Katznelsons undersøgelse De måske egnede
på erhvervsuddannelserne er på en række områder relevant som baggrundstekst for
vores eksperimenter. For det første er det interessant, at alle de undersøgte indsatser i
relation til nedbringelse af fravær retter sig væk fra klasserummet – ud af undervisningen (mentorordninger, psykologhjælp, streetworkers osv.), mens vores eksperimenter
fokuserer på undervisningen i klasserummet. Altså hvordan kan man forbedre læring
og læreprocesser på EUD-uddannelsen i undervisningen.
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For det andet konkluderes det entydigt, at de unge på uddannelsen har det bedst med
at bruge hænderne frem for at sidde i et klasseværelse og arbejde teoretisk (Katznelson 2008:8). Det fremgår af undersøgelsen, at de unge på EUD møder en anderledes
skoleform, hvor det praktiske arbejde vurderes højere, og at dette møde kan betyde
motivation for læring og glæde ved at lære.
En nyere undersøgelse, Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber (Brown et al. 2011) understreger betydningen af den praktiske undervisning. Som vi tidligere har været inde på, er erhvervsuddannelsernes særlige karakteristika, at de er vekseluddannelser. Det betyder i hovedtræk, at der veksles
mellem teoriforløb på skolen og praktikforløb i virksomheder. Men det betyder også, at
den undervisning, der foregår på skolen, fungerer bedst, når der er afveksling mellem
teori og praktiske aktiviteter. Af etnografiske samtaler med Kurt fremgår det, at det er
hans vurdering, at eleverne motiveres bedst og lærer mest, når de får mulighed for at
arbejde praktisk. At arbejde praktisk viser sig således at have store læringspotentialer
(Brown et al 2011:48), men at arbejde praktisk stiller også store krav til læreren. Brown,
Vestergaard og Katznelsons undersøgelsen peger på, at et væsentligt element i denne
arbejdsform er, at læreren tager sig tid. At læreren er til stede og til at få fat i. Det praktiske arbejde kræver, at man kan få hjælp når man har brug for det – ellers går man i
stå, og ventetid er en kilde til frustration og tab af motivation. Endelig viser undersøgelsen, at hovedparten af eleverne (mellem 42 % og 53 %) foretrækker at blive præsenteret for teorien først og dernæst at afprøve denne (kun 7 % hhv. 18 % foretrækker først
at prøve sig frem og dernæst at få teorien præsenteret).

3.3.4

It i erhvervsuddannelserne
Det fremgår af vores observationer af undervisningen i arbejdsmiljø, at der ikke indgår
mange it-baserede læremidler. På tavlen vises en PowerPoint-præsentation via en projektor i loftet, men der er ikke tale om at inddrage it’s mange muligheder. Dette vil vi
vende tilbage til som en udfordring i forbindelse med udviklingen af nye didaktiske design.
Brugen af it i erhvervsuddannelserne er undersøgt af EVA, Danmarks Evalueringsinstitut i 2010.
Denne undersøgelse er publiceret i rapporten It i erhvervsuddannelserne (EVA 2010).
Formålet med undersøgelsen var at belyse i hvilket omfang og på hvilken måde, it er
blevet integreret som en del af den pædagogiske praksis på fire udvalgte fællesindgange til erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen havde særligt fokus på at lære med
it: Anvendes it som et redskab til at fremme læringen på erhvervsuddannelserne? Undersøgelsen udgør en relevant baggrundstekst i relation til vores undersøgelse, idet en
række af konklusionerne i rapporten understøtter, supplerer og bestyrker konklusionerne fra vores undersøgelses afdækning. EVA konkluderer på baggrund af deres undersøgelse, at it er udbredt på erhvervsuddannelserne, men også, at den mest hyppige
brug er, at information hentes fra internettet og vises til eleverne. Desuden indgår
standardprogrammer som tekstbehandlings- og præsentationsprogrammer ofte i undervisningen, mens inddragelse af lyd og (mere avancerede former for) billeder er på
pionerstadiet (EVA 2010:8).
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Helt centralt i undersøgelsen er, at den viser, at it kun i begrænset omfang har ændret
de undervisningsmetoder og arbejdsformer, der benyttes, og at it-anvendelsen derfor
heller ikke har ændret underviserrollen i større udstrækning. It-anvendelsen har ofte
karakter af en remediering, hvor kendte undervisningsformer stadig praktiseres – nu
blot med anvendelse af præsentationsprogrammer og tekstbehandling i stedet for tavle
og kridt eller papir og blyant. (EVA 2010:8).

3.4

Kontekstanalyse og problemidentifikation

3.4.1

Kontekstanalyse

3.4.1.1 Undervisningslokalets design – de fysiske rammer
Den obligatoriske arbejdsmiljøundervisning vi følger i den første afdækningsfase foregår i flere forskellige fysiske rum. ”Undervisningslokalet”, der udgør den fysiske ramme
om det første forløb, ligger i en lagerhal. Det afgrænsede område, der udgør undervisningslokalet, ligger ved siden af et lille kontor – et glasbur – med arbejdsplads og pc til
to lærere, svarende til en værkførers kontor i en lagerhal i en mindre industrivirksomhed. ”Undervisningslokalet” er afgrænset af en række gule og grå værkstedsskabe, der
buldrer, når en forbipasserende rammer dem. Man kan tydeligt høre stemmer fra den
anden side af skabene, hvor et andet hold elever modtager undervisning, ligesom folk
af og til passerer gennem lokalet. Møblementet består af lærerens bord og elevernes
borde. Bordene er placeret i fire rækker, alle med front mod lærerens bord og bag lærerens bord en stor whiteboard-tavle. Der er ingen vinduer i lagerhallen. Når vi indledningsvist har sat ordet undervisningslokale i citationstegn, er det for at markere, at vi
på den ene side læser rummet som et rum, der lever op til vores forestillinger om et
undervisningslokale: der er tavle, borde og stole, placeret i rækker med fronten mod
tavlen og læreren. På den anden side er rummet meget forskelligt fra de klasserum, vi
uvilkårligt sammenligner med, fordi det er beliggende i en lagerhal, hvor mange elementer peger på lager og arbejdsplads (skabe, støj osv.).
Bordopstillingen er umiddelbart velegnet til instruerende eller meddelende undervisningsformer, men læreren dekobler så at sige rammerne ved konsekvent at placere sig
et andet sted i lokalet end bag lærerens bord. Ofte står han langs en af siderne cirka
midt i lokalet. Det giver ham mulighed for at komme tættere på eleverne og giver ham
også på sin vis mulighed for at se undervisningen fra elevernes perspektiv.
Men undervisningen foregår ikke kun i undervisningslokalet; eleverne arbejder flere
gange undervejs også på computere. Computerne er samlet i to øer: Den ene ø ligger i
et åbent område mellem to gangarealer – den anden ø ligger som på en kæmpestor
træhems. Begge i et stort åbent landskab.
Endelig foregår en del af undervisningen så at sige alle steder på skolen, idet eleverne
som en del af undervisningen foretager en APV-undersøgelse af de forskellige arbejdspladser, som erhvervsskolen rummer: lager, køkken, kontor og værksted blandt
andet, som er placeret dels i skolens hovedbygning og dels i andre lagerhaller.
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3.4.1.2 Didaktiske rum
Undervisningen foregår ikke kun i forskellige fysiske rum. Analysen af undervisningen
viser, at denne også udspiller sig i forskellige didaktiske rum. Et didaktisk rum er repræsenteret ved forskellige strukturer, samarbejdsformer og stofbehandlingsformer og
hænger derfor snævert sammen med både de fysiske rum og rammer og med lærerrolle og undervisningsform.

Vi kan tale om forskellige didaktiske rum; her tager vi udgangspunkt i Damlund og
Randers (Damlund og Rander 2004) fire læringsrum, da disse netop er udviklet inden
for erhvervsuddannelsesdidaktikken. De fire læringsrum er: studierummet, undervis4
ningsrummet, opgaverummet og projektrummet , visualiseret i nedenstående figur:

Deltager

Studie

Opgave

Undervisning

Projekt

Lærer
Figur 2. Læringsrum

Undervisningsrummet optræder både fysisk og didaktisk: I undervisningsrummet er læreren og de studerende sammen om det faglige stof. Undervisningsrummet i didaktisk
forstand er meget tydeligt, især de første dage af arbejdsmiljøundervisningen. Rummet
er karakteriseret ved lærerstyring og ved at stoffet er i fokus. Her finder en række kendte læreraktiviteter sted: oplæg fra underviseren, samtale, diskussion.
Når eleverne skal gennemføre en APV-undersøgelse på skolen, bevæger eleverne sig
ikke blot fysisk, men også didaktisk ind i et andet rum. Gennemførelsen af APVundersøgelsen placerer vi i opgaverummet, idet vi ser en pædagogisk praksis, hvor
læreren stiller eleverne en opgave, de skal løse i grupper. Målet er, at eleverne dels
skal udvikle deres viden om arbejdsmiljø og dels få nogle praktiske færdigheder i at
kunne gennemføre (deltage i) en arbejdspladsvurdering. Opgaverummet er karakteriseret ved, at ’virkeligheden’ inddrages mere håndgribeligt (her i en simuleret form).
I den observerede undervisning ser vi ingen eksempler på aktiviteter i studierummet,
ligesom eleverne heller ikke arbejder i et projektrum.

4

Damlund og Rander tager i deres opstilling eksplicit udgangspunkt i dels Kolbs læringscirkel og dels en didaktisk model af Knud Illeris (1999) ligesom Erik Prinds skelnen mellem tre læringsrum: undervisningsrummet, træningsrummet og studierummet kan genkendes (Prinds, Erik: Rum til læring. 1999).
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Lærerrollen
En væsentlig rammefaktor ved forløbet er, at eleverne har den samme lærer gennem
hele forløbet. Kurt er den gennemgående person, og selv om arbejdsmiljøundervisningen ikke udfylder hele skoledagen for eleverne, kommer det alligevel til at betyde, at
skoledagen udgør et samlet hele og med et sammenhængende program.
At tale om at identificere lærerrollen i bestemt form i analysen af et undervisningsforløb
vil være stærkt forenklet. I et undervisningsforløb vil læreren per se indtage forskellige
roller på forskellige tidspunkter i forløbet. Undervisningsforløbet har en begyndelse, en
midte og en slutning. Den observerede undervisning i arbejdsmiljø indgår i et større
grundforløb, hvor læreren er den, der indleder undervisningen, han varetager undervisningen undervejs, men i slutningen af grundforløbet er det også læreren, der skal
bedømme eleven (mundtlig fremlæggelse på baggrund af grundfagsrapport). Læreren
planlægger, gennemfører og evaluerer.
Undervejs i forløbet har læreren mange roller. Han er:
 Forelæser – fører eleverne ind i det vanskeligt tilgængelige stof ved at formidle og
fortælle, mediere, det faglige stof. Forelæsningsrollen er præget af monologer.
 Konsulent og vejleder – det gælder både det faglige stof, men også i forhold til elevernes uddannelsesforløb og ved at hjælpe eleverne med at finde praktikpladser,
håndtere deres hverdag osv.
 Kommunikator om undervisningen – han metakommunikerer, fortæller hvad der er
målet med undervisningen, ikke i bekendtgørelsestermer, men ud fra det, han mener, er målet med undervisningen (hvad skal eleverne kunne og vide – for at kunne
være kompetente i deres (arbejds)liv?)
 Iscenesætter – han iscenesætter autentiske APV-undersøgelser
 Opdrager – fx når han gennem dialog forsøger at bearbejde elevernes holdning til
arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske, og i det hele taget virksomheders
ansvar for såvel indre som ydre miljø
 Kontrollant – både i forhold til elevernes uddannelsesforløb (fraværsregistrering, udformning af uddannelsesplan) og i forhold til det faglige udbytte (vurderer om eleverne består grundforløbet ved en afsluttende eksamen)
 - og meget, meget mere
Når vi ser hen over undervisningen, ser vi altså efter, hvad det er for nogle typiske roller, læreren indtager i dette forløb. Lærerrollen hænger tæt sammen med de processer
og interaktioner, der foregår i undervisningen. Og man kan næsten ikke tale om lærerrolle uden at se på elevroller; den eller de roller, læreren indtager, komplementeres af
forskellige roller, som eleverne får og tager.
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På tværs af de mange forskellige roller ser vi, at læreren former sin lærerrolle ud fra
centrale værdier som ligeværd og retfærdighed, at være et godt menneske, at møde
eleven som menneske. Stilen er anerkendende og ligefrem.

Teori-praksis
Som vi har redegjort for i beskrivelsen af erhvervsuddannelserne som uddannelsesform, er teori-praksis-forholdet såvel et centralt omdrejningspunkt som en akilleshæl i
skoleformen. Allerede tidligt i forløbet fortæller underviseren, at eleverne helt entydigt
motiveres af det praktiske, og omvendt at de mere teoretiske elementer kan være meget vanskelige at få formidlet til eleverne. Dette er ikke kun noget, han fortæller os,
men også et eksplicit tema i samtalen med eleverne. Som det fremgår af feltfortællingerne, indledes den første undervisningsgang i arbejdsmiljø med italesættelsen af forløbet som ’meget teoretisk’, men også med den efterfølgende begrundelse: at det er
nødvendigt at eleverne tilegner sig denne viden, for at de i et langt arbejdsliv kan arbejde praktisk, underforstået at de ellers har risiko for blive ramt af nedslidning, arbejdsskader og måske ligefrem arbejdsulykker.
På trods af at kurset af både elever og lærer opfattes som meget teoretisk, ser vi alligevel, at underviseren formår at inddrage praksis på flere måder. Overordnet inddrages praksis i dette forløb på to måder:
1. Ved at tage udgangspunkt i hvordan man arbejder og løser arbejdsmiljøproblemer
’ude i den virkelige verden’, på arbejdsmarkedet, og
2. Ved at inddrage både elevernes og lærerens egne erfaringer, ’livserfaringer’.

De to overordnede måder synes at tjene to formål i undervisningen: det ene er at vise,
eksplicitere eller demonstrere anvendelsen af det, man sidder og kæmper med og
kæmper sig igennem. Et svar på det spørgsmål, som hele tiden lurer: ”Hvad skal vi
bruge det til?”-spørgsmålet. Det andet formål drejer sig om at gøre stoffet aktuelt, ikke
bare samfundsmæssigt aktuelt, men personligt og vedkommende aktuelt og kan måske nærmere siges at give svar på et ikke ekspliciteret spørgsmål som: ”Hvad betyder
det her for mig?”. De to formål er selvfølgelig tæt beslægtede; alligevel oplever vi, at
det i undervisningen skaber forskellige stemninger eller stemtheder undervejs i forløbet. Det ene er funktionalistisk og praktisk, anvendelsesorienteret; det andet er empatisk og er med til at forankre stoffet som nødvendigt og vedkommende.
Af feltfortællingerne fremgår flere eksempler på praksisforankring af undervisningen. I
løbet af den første undervisningsgang inddrager underviseren elevernes eget arbejdsmiljø, idet han tager fat i indretning af arbejdsplads: hvordan skal borde og stole
indstilles, så de giver gode arbejdsvilkår for kroppen? Hvad er vigtigt, når man indretter
en sidde-arbejdsplads? Og selv om en elev lidt ’flabet’ svarer, at nu kan han indstille
bordet, så han bedre kan bruge det som hovedpude og sove videre, er den direkte og
konkrete operationalisering af teorien med til at vise eleverne, hvad arbejdsmiljøviden
kan bruges til – i det virkelige liv. Dag to indleder underviseren med at spørge, om de
mange syge elever kan have noget at gøre med arbejdsmiljøet i undervisningslokalet –
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og det afføder en snak om bl.a. træk. Vi ser mange eksempler på denne type praksisforankring af teorien i løbet af undervisningen: ”I går var jeg nede ved frisørerne, der
var et par stykker som havde været på praktikophold i Skotland – og der er man altså
ikke på samme niveau, som vi er [underforstået med hensyn til skrappe (arbejds)miljøregler]. På den ene frisørsalon tog de det [resterne af hårfarven] under
vandhanen og skyllede det ud i vasken”. Og herfra fortsættes med hvad det betyder for
frisørernes arbejdsforhold, for hvilke skader frisørerne pådrager sig, når de arbejder
med giftstoffer, at det har været sådan, at frisører ikke måtte stå med hårfarve, når de
var gravide – om vigtigheden af at passe på sig selv og tage sine forholdsregler.
Vi ser også, at underviseren inddrager både nære og fjerne praktiske, aktuelle eksempler: et indslag fra tv-avisen (eksemplet med Kommunekemi), men også eksempler fra
lokale virksomheder, hvor underviseren fx har haft elever i praktik, inddrages.
Livserfaringer inddrages flere gange i undervisningen. Det gælder både underviserens
egne og elevernes. Allerede i løbet af den første observation oplever vi en elev, der
meget tydeligt berørt fortæller om sin egen far, der er gået ned med stress. At han er
blevet nødt til at forlade arbejdsmarkedet og at farens dårlige hukommelse og irritabilitet påvirker hele familien. De taler også om mobning – både arbejdsklimaet på holdet
og om, hvorvidt der er nogen, der har oplevet mobning på arbejdspladsen. Hvad
grænserne for mobning er osv. Undervejs får læreren sat en række følsomme emner
på dagsordenen, og i alle tilfælde inddrager han både sine egne og elevernes livserfaringer. Et eksempel på inddragelse af underviserens egne livserfaringer sker i forbindelse med tale om de psykiske følger af fyringer. Her tager underviseren udgangspunkt
i fyringsrunder på sin egen arbejdsplads, og de følelsesmæssige reaktioner, det blandt
andet har afstedkommet. Inddragelsen af denne type livserfaringer forudsætter eller
hænger tæt sammen med den ovenfor skitserede lærerrolle. Underviseren signalerer,
at det er relevant at sætte sig selv på spil, at inddrage sine egne erfaringer. Men det
kræver et undervisningsmiljø, der er præget af tryghed eller vedkommenhed. Ved at
underviseren viser lyst til at give noget af sig selv (han er mere end blot fysisk til stede), opmuntrer han til, at eleverne også stiller deres erfaringer til rådighed for fællesskabet. Han viser og bruger sine egne erfaringer. Dysthe skelner mellem substantielt
eller ægte engagement og procedureengagement (Dysthe 1997: 232). Almindeligvis
taler man om, om eleverne er engagerede – eller hvilken type engagement eleverne
udviser i undervisningen, men Dysthe argumenterer for, at det er lige så vigtigt at se på
lærerens engagement. Med substantielt engagement menes, at eleverne er optagede
af og engagerede i de problemstillinger, der danner udgangspunkt for en undervisningssekvens (eller muligvis blot en interaktionssekvens). Procedureengagement vises
omvendt ved, at eleven gør alt det, der udefra set bliver associeret med en god elev:
svarer på spørgsmål, laver sine ting osv. De elever, vi møder på Lundsbjerg, giver os
på intet tidspunkt indtryk af, at de er elever, der har for vane at udvise procedureengagement. Her virker engagement som et enten-eller. I de gode stunder mener vi, at
ovenstående analyse viser, at der er tegn på substantielt engagement i undervisningen
– både fra lærerens og elevernes side. Og at inddragelse af livserfaringer kan bidrage
til at styrke denne vedkommendehed.
Endelig kan man forestille sig en tredje type praksisforankring. Det kalder vi for inddragelse af en ekspert. Ved en ekspert forstår vi her en fagperson, der er karakteriseret
ved at have højt specialiseret faglig viden (Albæk et al. 2002). Fordelen ved at inddra-
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ge en ekspert kunne være, at han eller hun ville kunne repræsentere den faglige viden
så at sige kropsligt (inkarnere den faglige viden). En anden fordel kunne være at eksperten ville sikre det faglige område legitimitet – bl.a. gennem udstråling af faglig sikkerhed og faglig autoritet (han eller hun ’tror’ på sagen) og derigennem styrke lærerens
udsagn om vigtigheden af dette faglige felt. Vi ser ingen eksempler på dette i den eksisterende arbejdsmiljøundervisning.

Undervisningsformer
Man kan tale om seks forskellige hovedgrupper af undervisningsformer:
3. De instruerende: Fx arbejdsinstruktion, demonstration og instruktion.
4. De meddelende: Fx forelæsning, foredrag, fortælling.
5. De spørgende: Fx klasseundervisning, overhøring, vejledning og manuduktion,
summemøde.
6. Dialogen: Fx samtaleundervisning, samtaleforedrag, diskussion, ledet diskussion,
paneldiskussion, brainstorming.
7. De bearbejdende: Fx casearbejde, gruppearbejde, projektorienteret undervisning,
seminarer, situationsspil, rollespil, spontanspil, studiekredse, kursusarbejder, opgaveløsning, værkstedsøvelser og andre former for øvelser.
8. De praktisk orienterede: Fx virksomhedsbesøg, ekskursioner og praktik.
(Hansen & Kristensen 1999: 59-60).
Som det gjorde sig gældende i forhold til lærerrollen, gør det sig også gældende for
analysen og karakteristikken af undervisningsformen: det giver ikke mening at tale om
undervisningsformen i bestemt form, når man kigger på tværs af alle vores observationer. Det giver snarere mening at tale om, at vi i den observerede undervisning har set
en variation i undervisningsformer. Undervejs i observationerne fortæller underviseren,
at en af udfordringerne ved arbejdsmiljøundervisningen er at variere undervisningsformerne.
I den observerede undervisning så vi følgende undervisningsformer udfolde sig:
Den instruerende undervisningsform kommer kun glimtvis og meget kortvarigt til syne i
undervisningen. Læreren instruerer meget kort eleverne, inden de går over til en aktivitet, fx i hvor på Fronter de finder enten links, informationer eller PowerPoints. Instruktionerne har karakter af: I går ind på Fronter og gør sådan og sådan. Der er ingen instruktion i, hvordan eleverne tænkes at gennemføre APV’en ud over den brede
formulering af, at de skal gå ud i afdelingen og finde ud af arbejdsmiljøet.
De meddelende og dialogiske undervisningsformer dominerer den eksisterende undervisningsform. I indimellem lange sekvenser fortæller læreren så at sige eleverne gennem stoffet. Den meddelende undervisningsform kombineres med den dialogiske undervisningsform, hvor læreren gennem spørgsmål inddrager eleverne i fortællingen.
Mere herom i nedenstående.
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At eleverne gennemfører en APV kan karakteriseres som en bearbejdede undervisningsform: Men spørgsmålet er om ikke arbejdet med APV’en nærmere er at sammenligne med en ekskursion eller et virksomhedsbesøg?

En, to, fire eller mange? Hvordan organiseres undervisningen?
Som vi har set i analysen af rum og rammer, lægges her i vid udstrækning op til klasseundervisning. Klasseundervisningen repræsenterer et velkendt undervisningsmønster, som alle er fortrolige med. Klasseundervisningen kan være komponeret som en
god fortælling med en indledning, der vækker nysgerrighed og giver appetit på stoffet,
en indholdsdel, en afslutning og en perspektivering. Dette er et kompositionsprincip, vi
genkender i den observerede undervisning: underviseren indleder med en appetitvækker; det kan være ved at sætte det faglige stof i relation til elevernes hverdag (indstilling af stole og borde, elevernes sygefravær) eller ved at inddrage aktuelle begivenheder (fx Kommunekemi-eksemplet). I indholdsdelen veksles mellem meddelende og
dialogiske aktioner, mens undervisningen rundes af med et ”hvor er vi kommet til nu” –
og gerne med perspektivering til hvad er det næste helt konkret der skal foregå – enten
i vores fælles undervisning eller i den efterfølgende undervisning. Man kunne kalde det
planer for den kommende tid.
Ud over klasseundervisningen ser vi også at læreren bruger gruppearbejdet som organiseringsform. Eller rettere at elever på nogle tidspunkter er samlet som et helt hold,
mens de på andre tidspunkter er samlet i mindre grupper. Når vi anvender disse vage
formuleringer, er det for at signalere, at man kan diskutere i hvilken udstrækning, der er
tale om gruppearbejde – eller rettere at man må være mere nuanceret i sin karakterstik, for at forstå, hvad der foregår – og hvad udviklingspotentialerne heri er.
Hvorfor gruppearbejde? Gruppearbejdet kan anvendes i undervisningen i forskellige situationer og med forskellige formål. De forskellige formål og situationer vil hænge
snævert sammen med både læringssyn og den nærmere tilrettelæggelse (tid, rum og
rammer om gruppearbejdet).
Man kan forestille sig, at eleverne bliver sat sammen i grupper for fx at:
 Udveksle erfaringer i mindre fora
 Udveksle viden i mindre fora
 Diskutere og vende tilbage til plenum med et eller flere synspunkter
 Løse (mere eller mindre) komplekse opgaver
Tager man udgangspunkt i disse formål, kan man skelne mellem gruppearbejde som et
diskussion/meningsudveksling/debat/samtale-fora og et forum for løsning af opgaver. I
den konkrete arbejdsmiljøundervisning har vi ikke set eksempler på, at gruppearbejde
anvendes som et diskussionsforum, så denne gruppearbejdsform, vil vi ikke gøre mere
ud af her. Vi har til gengæld set, at gruppearbejde bruges til at løse mere eller mindre
komplekse opgaver, hvorfor vi dykker nærmere ned i denne gruppearbejdsform.
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Når vi taler om, at den opgave, der skal løses, kan være mere eller mindre kompleks,
sigter vi i første omgange til en videnstaksonomi. En reproduktionsopgave er en simpel
eller mindre kompleks opgave. Vi tænker her på opgaver, hvor eleverne skal arbejde
ud fra det, de lige har fået at vide i undervisningen. Man kan måske diskutere om dette
er gruppearbejde? – i hvert fald hvis man definerer gruppearbejde som en pædagogisk
arbejdsform, der kræver samarbejde for at nå et fælles mål … (Det kan) betragtes som
en praktisk træning i demokratiske beslutningsprocesser. (Fibæk Laursen og Bjerresgaard 2009:139). Vi tænker her på det som en gruppearbejdsform, fordi eleverne helt
banalt er organiseret i en mindre gruppe og fordi formen og målet med gruppearbejdet
vil være afhængigt at lærerens syn på undervisning og læring – og den ene form for
gruppearbejde derfor ikke er mere rigtigt end den anden, men snarere er udtryk for forskellige læringsforståelser. I vores case fremstår en række reproduktive opgaver, men
de løses primært individuelt. Vi ser især denne opgavetype, når eleverne arbejder med
test og opgaver på Fronter. Flere af opgaverne her er spørgsmål, hvor eleverne direkte
kan copy-paste svaret, når de har fundet det rigtige svar på nettet. Det ser vi fx i opgave 1, Fronter. I opgaveformuleringen hedder det: ”Opgaven er en enkeltmandsopgave,
hvor svarene kan findes på internettet. Du må gerne fremstille ét eller flere ark, med
lovteksten i sin helhed, eventuelt som downloads (kopier) fra nettet, eller du kan vælge
at udarbejde dine egne tekster.” Produktive gruppearbejdsopgaver er komplekse opgaver, der kræver, at eleverne fx skal udvikle ideer eller analysere noget.
Når man taler om gruppearbejde som en måde at løse mere eller mindre komplekse
opgaver på, kan man skelne mellem kooperativt og kollaborativt samarbejde. Med inspiration fra Bang og Dalsgaard (Bang og Dalsgaard 2005:3) kan man skematisere
forskellene herimellem således:

Opgaven

Arbejdet

Kooperation

Kollaboration

(Ud)deling af opgaver

Fælles opgave

Forskellige målsætninger

Fælles målsætninger

Kan i princippet løses individuelt

Kan kun løses i fællesskab

Lukkede arbejdsopgaver

Åbne arbejdsopgaver

Forudsigelige processer

Uforudsigelige processer

”traditionelle” arbejdsopgaver

”utraditionelle” eller kreative
arbejdsopgaver

Mulighed for arbejdsdeling
Produktet

Deltagernes relationer
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Fælles ansvar

Kendt produkt

Nyt produkt

Resultat

Udvikling

Indbyrdes uafhængige

Gensidig afhængighed
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Tid

Kræver kortere tid

Kræver længere tid

Tabel 3. Kooperativ – kollaborativt gruppearbejde
Arbejdet med APV’en var et centralt gruppearbejde i arbejdsmiljøundervisningen – både indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Vi ser, at eleverne i vid udstrækning anvender en
kooperativ samarbejdsform. Den typiske gruppestørrelse vi har set i dette forløb, er fire
til fem elever, og de fordeler hurtigt, men ikke altid eksplicit, opgaven sådan imellem
sig, at to elever tager opgaven på sig og i princippet arbejder parallelt. Det vil sige, at
de arbejder på at skaffe en ’løsning’ så hurtigt som muligt og dette gøres bedst ved, at
man er flere der forsøger sig med opgaven – men det viser også, at opgaven i princippet kunne være løst individuelt. De resterende to-tre elever befinder sig ofte i periferien
af arbejdet. Både fysisk - de står i en halvbue omkring de pc-arbejdede, eller de går
bagerst, når gruppen begiver sig et nyt sted hen - og mentalt - de svarer undvigende
eller slet ikke på de spørgsmål, som de to arbejdende stiller åbent bagud.

Interaktion
Den eksisterende arbejdsmiljøundervisning består af en række worksflows, der, som
beskrevet ovenfor, ordnet kan ses som havende en fortællestruktur. Vi vil ikke her gå
nærmere ind i sekventieringen af undervisningen på mesoniveau, men koncentrere os
om interaktioner på undervisningens mikroniveau.
Hvordan kan vi karakterisere de interaktioner, vi observerer i klasserummet? Som vi
har redegjort for, er en meget almindelig interaktionssekvens IRF/E: lærerens initiering,
elevens svar og lærerens feedback eller evaluering. Denne interaktionssekvens ser vi
også i arbejdsmiljøundervisningen. Men en anden kommunikationsform dominerer også klasserummet, nemlig det, vi vil karakterisere som autentiske dialoger. Dette hænger snævert sammen med de iagttagelser og karakteristikker, vi har givet af undervisningsform, lærerrolle og praksisinddragelse.
I Det flerstemmige og dialogiske klasserum skriver Dysthe på baggrund af klasserumsstudier om, hvordan man som lærer kan praktisere dialogisk undervisning. Den dialogiske undervisning er karakteriseret ved interaktioner, der forløber som autentiske
spørgsmål og optag af elevernes svar. Autentiske, åbne spørgsmål kan eleven ikke
svare på ved at gentage læreren (eller lærebogen, hvis en sådan var til stede). For at
svare på sådanne spørgsmål, må eleverne selv reflektere og formulere deres egen
mening. Det ser vi fx når underviseren spørger eleverne, om man altid skal overholde
sikkerhedsloven. Som udgangspunkt ligner det et lukket spørgsmål, hvortil der kan
svares ja eller nej, men underviseren bruger det, som et afsæt for at eleverne får mulighed for at reflektere over, hvorfor man mon nogle gange ikke overholder sikkerhedsloven: Hvordan kan det være? Hvilke konsekvenser kan det have? Hvilke ulemper kan
det have at overholde loven? Eleverne tænker og artikulerer indsigt og øger deres forståelse. Underviseren anvender i vid udstrækning optag. Optag er en teknik, som bruges for at få eleverne aktive i klassesamtalen. At optage betyder at inkorporere elevens
svar i næste spørgsmål og på den måde få eleven til at tænke videre om det, som
vedkommende har sagt (Dysthe 1997). Vi ser en række eksempler på denne interaktionsform i undervisningen: ”Har I prøvet at arbejde sammen med en, som er blevet fy3. Kontekstbeskrivelse
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ret?” Da nogle af eleverne svarer bekræftende, spørges videre: ”Hvordan var det?” Og
videre: ”Ja, hvad mener du med, at der var en trykket stemning – at der ligesom var alt
for stille?”

Læremidler
Hvilke midler ser vi læreren bringer ind i undervisningen med henblik på at facilitere
elevernes læring? Som det fremgår af feltobservationerne, inddrager underviseren en
række forskellige læremidler i forløbet. Vi observerer, at der er et didaktisk læremiddel
fysisk tilstede i lokalet (en arbejdsmiljø-mappe), som imidlertid ikke inddrages i undervisningen og dermed ikke kan siges at facilitere elevernes læring. En PowerPointpræsentation indgår i undervisningen som et centralt didaktisk læremiddel. Præsentationen er udarbejdet af en kollega på en anden erhvervsskole og udgør en form for kanoniseret undervisningsviden om arbejdsmiljø. Præsentationen er forholdsvis teksttung. Læreren inddrager også en APV-undersøgelse. Dette betragter vi som et
semantisk læremiddel; det er et lille stykke af ’verden’, der inddrages i undervisningen.
Endelig indgår computeren som et væsentligt funktionelt læremiddel. Computeren anvendes primært til at hente informationer på internettet, hvilket helt eksplicit fremgår af
en opgaveformulering som den følgende: ”Opgaven er en enkeltmandsopgave, hvor
svarene kan findes på internettet.” (Opgave 2, Fronter efterår 2011).
Hvilke repræsentationsformer bringes qua læreren og læremidlerne i spil? I vores observationer fremstår én repræsentationsform som den stærkeste og mest fremtrædende: lærerens stemme. Den verbale mundtlige kommunikation spiller en væsentlig rolle i
undervisningen. Læreren henviser til verden, men viser ikke denne i form af fx genstande eller billeder (levende eller statiske), fx genfortæller læreren et indslag i tvavisen (i stedet for at vise dette). Blikretning, gestik og mimik er også betydningsfulde
ressourcer i lærerens formidling. Som vi har beskrevet under Undervisningslokalets
design – de fysiske rammer, står læreren ikke blot bag kateteret og skuer ud over forsamlingen. Tvært imod er han ofte placeret andre steder i lokalet og går på denne måde både fysisk og didaktisk tæt på eleverne.

3.5

Problemidentifikation
Erhvervsuddannelsernes undervisning er karakteriseret ved vekselvirkning mellem teoretiske input og praktiske afprøvninger. Langt det meste af tiden. Men nogle af grundforløbets fag er ikke per definition praktiske; det gælder fx den lovpligtige arbejdsmiljøundervisning, som er genstand for undersøgelse og eksperiment i denne case.
Udfordringen er at udvikle undervisnings- og læringsdesigns, som kobler teori og praksis, som motiverer eleverne til at engagere sig selvstændigt i læringsprocessen og som
giver mulighed for undervisningsdifferentiering.
På baggrund af den eksisterende viden om erhvervsuddannelsesundervisning og vores egne undersøgelser og kontekstbeskrivelse, er følgende problemfeltet identificeret:
 Ifølge underviseren har en stor andel af eleverne det, man kan betegne som funktionelle læsevanskeligheder. Det gør det fx svært for eleverne i forbindelse med be-
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svarelse af opgaver at orientere sig på relevante hjemmesider - at overskue, forstå
og bearbejde indholdet på hjemmesider om arbejdsmiljø
 Det lovpligtige forløb indeholder en stor del teori, mens eleverne primært motiveres
af det praksisnære.
 De eksisterende opgaver lægger op til at eleverne reproducerer viden i stedet for at
producere sig til nye forståelser.
 Den eksisterende APV-øvelse engagerer eleverne og opleves som meningsfuld udnyttelse af det didaktiske rum, vi kalder opgaverummet. APV-øvelsen er imidlertid til
gene for personalet, når et nyt hold hver 10. uge beder dem udpege arbejdsmiljøproblematikker på deres arbejdsplads.
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4.

Konceptgenerering
Et koncept forstår vi som en løsningsmæssig helhed med én bærende idé. Konceptet
er ikke udviklet eller genereret én gang for alle i dette projekt, men er genereret, udviklet og raffineret gennem vekselvirkning mellem inspirationsmøder og lærerens afprøvninger i undervisningen. I kapitlet beskrives i første del dels møder mellem forskere og
praktikere og dels hvilke teoretiske indsigter, konceptgenereringen bygger på. I anden
del konkretiseres konceptet i en prototype.

4.1

Første møde omkring konceptudvikling, 30. marts 2011
Oprindeligt var tanken at gennemføre et forløb med idé-generering, idé-kvalificering og
idé-afprøvende processer i form af et cafémøde for skolens faglærere og ressourcepersoner. Skolen havde dog ikke mulighed for at tage et større antal faglærere ud af
undervisningen til dette formål, så i stedet gennemførtes et mere uformelt møde med
fokus på idé-generering og idé-kvalificering. Deltagerne ved dette møde var de to faglærere Kurt og Jan som blandt andet underviser i arbejdsmiljø på indgangen ”Transport
og Logistik” og Tove, som er pædagogisk konsulent på EUC Syd Lundsbjerg, samt de
to ELYK forskere.
Indledningsvist præsenterede forskerne deres iagttagelser omkring den observerede
undervisning. Forskerne fremhævede, at vi ville vælge at eksperimentere med teknologier, der kan understøtte den eksisterende undervisning, dvs. arbejde videre med de
elementer, der fungerer godt og ligeledes søge at imødegå de identificerede udfordringer.
Èt af de elementer, der fungerede godt i den eksisterende undervisning, var APVøvelsen. ELYK forskerne foreslog, at man eksperimenterede med QR-koder/mobisticks
til at understøtte denne øvelse. Forskerne gennemgik muligheder for at arbejde med
forskellige repræsentationsformer via mobisticks og dermed også understøtte elevernes dokumentationsarbejde. Introduktionen af mobisticks var tænkt som et udkast eller
en tidlig prototype til et e-lærings-koncept – noget konkret at idé-generere ud fra.
Under idé-genereringsfasen foreslog Kurt, at en arbejdsmiljøkonsulent udarbejdede videoer til brug for øvelsen med APV. Denne idé besluttede gruppen at arbejde videre
med. Jan foreslog, at man eksperimenterer med både smartphones og tablets, hvilket
der var tilslutning til.

4.2

Andet møde omkring konceptudvikling 4. maj 2011
Deltagerne var de samme som til første møde. Fokus var denne gang på idékvalificering; nærmere bestemt skulle det besluttes, hvad man ville eksperimentere
med i forbindelse med introduktionen af mobisticks – tekst, lyd, billeder, animation eller
video. Desuden drøftedes det, hvordan de forskellige aktører (elever, lærer) skulle være producerende.
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Det blev besluttet, at eleverne skal være producerende ved at indtale svar på APV på
mobilen og tage billeder som dokumentation af deres svar. Før fremlæggelse i plenum
skal elever øve fremlæggelse i mindre grupper
Muligheden for at benytte flash-cards til mobiltelefonen blev også drøftet, men der var
enighed om i første omgang at fokusere på eksperimenter med mobisticks. De første
af disse eksperimenter skulle finde sted i uge 23. Formålet med dette pilotforsøg skulle
primært være at prøve teknikken af.

4.3

Præsentation af design framework
Et koncept var således ved at tage form, og vi arbejdede videre ud fra et design
framework, det vil sige en generaliseret designløsning, som vi på dette tidspunkt betegnede som ”QR-koder i undervisningen”.
For at kunne fastlægge designprincipperne for dette koncept gennemførte vi en periode med desk research på temaerne mobillæring, motivation for læring og multimodalitet. Resultatet af denne desk research fremlægges i det følgende.

4.3.1

Teori om mobillæring
Mobillæring er et felt under stadig og hurtig udvikling. Tidligere blev mobillæring som
regel behandlet som et undertema i relation til e-læring, og blev således ofte betegnet
som mobil e-læring. I dag bliver mobillæring – eller m-læring – betragtet som et selvstændigt forskningsfelt (Traxler, 2009). De seneste 10 år er det foretaget mange internationale og danske forsøg med mobillæring fx MobiLearn projektet5 og Flex-learn projektet6 (for en oversigt se Gjedde & Gredsted 2007). Det er et forsknings- og
udviklingsfelt i fremvækst, hvilket den teknologiske udvikling på området også har bidraget til. Hvor man for 10 år siden gennemførte forsøg med forskellige teknologier
som traditionelle mobiltelefoner, MP3-afspillere og PDA’er, betyder udbredelsen af
smartphones, at funktionaliteten i de tidligere nævnte teknologier bliver samlet i ét medie, der gør et muligt at lytte til podcasts, arbejde med tekstdokumenter og søge information på internettet osv. med samme teknologi. Smartphonen har således et stort potentiale i forhold til at fremme situeret og fleksibel læring.

4.3.1.1 Definitioner af mobillæring
Der findes mange forskellige definitioner af mobillæring og dermed også tilgange til
mobillæring. I nogle definitioner lægges der vægt på, at teknologien er mobil. Gjedde &
Gredsted (2007) definerer således mobil e-læring som læring, der foregår uafhængigt
af tid og sted, medieret via en mobil teknologi. Det samme gør sig gældende hos Kee-

5

http://www.mobilearn.org/

6

http://flexlearn.dk
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gan (2005), der lægger vægt på, at teknologien skal kunne rummes i en lomme eller
en håndtaske:
I feel that in the definition of mobile learning the focus should be on mobility. Mobile learning should be restricted to learning on devices which a lady
can carry in her handbag or a gentleman can carry in his pocket. I therefore define mobile learning as ‘the provision of education and training on
PDAs/palmtops/handhelds, smartphones and mobile phones.
Således vil læring, der foregår via en bærbar pc, ikke være mobillæring ifølge denne
definition. Det samme ville i øvrigt være tilfældet med de nyere Tablets som fx iPads.
Hos Ally (2009) finder man også en definition af mobillæring med fokus på teknologien.
Her defineres mobillæring således som ”the process of using a mobile device to access and study learning materials and for communicating with fellow students, tutors or
the institution.”
Shaples m.fl. lægger derimod vægt på, at det er den lærende, som er mobil, snarere
end teknologien. I Sharples (2005) beskrives erfaringerne fra MOBIlearn projektet, som
viste, at de lærende bruger den teknologi, der er ved hånden – såvel stationære som
mobile enheder.
I nærværende rapport følger vi Sharples og definerer indledningsvist mobillæring som
læring, hvor den lærende er mobil. Senere i denne rapport vil vi redegøre for, hvordan
man på baggrund af vores forsøg med mobillæring kan opstille en ny definition på mobillæring.
Mobiliteten kan i den forbindelse komme til udtryk på tre måder (Vavoula & Sharples
2002):
1. Mobilitet i forhold til rum. Læring kan finde sted på arbejdspladsen, hjemme, i fritidsarenaer eller på uddannelsesinstitutioner.
2. Mobilitet i forhold til livsområder – arbejde, fritid, selvrealisering.
3. Mobilitet i forhold til tid. Læring kan finde sted på forskellige tidspunkter i løbet af
dagen, på arbejdsdage eller i weekenden.
Konteksten har således stor betydning for læringsprocessen, og for at fange kompleksiteten af mobillæring er det nødvendigt at forstå den kontekst, som den finder sted i.
Kontekst skal vel og mærke ikke ses som en skal, der omgiver den lærende på et bestemt tid og sted – konteksten er en dynamisk enhed, som konstrueres i interaktionen
mellem lærende og deres omgivelser Sharples (2005).
Som det fremgår af ovenstående kan mobillæring finde sted på mange forskellige måder:
 Ved distribution af uddannelse i form af læringsobjekter, podcast eller som direkte
kontakt mellem studerende og undervisere, uafhængigt af tid og sted.
 Ved distribution af ”på stedet”-materiale, hvor brugeren på en bestemt location får
mulighed for at hente viden ind.
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 Ved deltageren egen materialeproduktion (lyd, video, billede).
 Ved kommunikation og videndeling.

4.3.1.2 Erfaringer med mobillæring
Pollara & Broussard (2011) har foretaget et review af 21 studier af mobillæring fra 2005
til i dag. Tidligere studier viser ifølge dette review følgende fordele ved mobillæring:
bedre resultater, større produktivitet, engagement og motivation. Flere studier viser, at
de studerende blev mere engagerede aktive lærende, frem for passive lærende. Andre
studier viser øget samarbejde blandt de studerende efter introduktionen af mobillæring.
Gennemgangen af disse 21 studier viser, at fokus primært har været på holdninger til
mobillæring, fx om de lærende motiveres af teknologien. Pollara & Broussard påpeger,
at nu hvor det er påvist, at teknologien accepteres af de lærende og virker motiverende, er der behov for flere undersøgelser, hvor fokus er på betydningen for læringen,
det vil sige undersøgelser af, hvilken indflydelse mobillæring har på de lærendes færdigheder, viden og forståelse.

E-læring og mobillæring på erhvervsskoler og transportområdet
Der er foretaget en del eksperimenter med e-læring på erhvervsskoler rundt omkring i
Danmark. I det følgende gives en række eksempler på sådanne projekter og erfaringerne fra disse projekter beskrives.
Fra 2003 til 2005 gennemførte EUC Lolland og EUC Midt et forsøgs- og udviklingsprojekt med e-læring på industriteknikeruddannelsen. Med udgangspunkt i åbne læringsmiljøer udvikledes en række elektroniske læringsressourcer, som kombinerer tekst, oplæsning af tekst samt video. Erfaringen var, at eleverne fik et godt udbytte af
læringsmaterialerne, og at anvendelsen af e-læring gør undervisningen mere fleksibel i
tid og sted samt styrker individualiseringen i uddannelsen (EUC Lolland og EUC Midt
2005).

I 2005 blev netværket ENIS (Europæisk Netværk af Innovative skoler) dannet, som
havde til formål at formidle best practise omkring effektiv integration af it i uddannelserne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Projektet blev afsluttet i 2008 og
resulterede blandt andet i opbygningen af en inspirationsplatform:
http://enis.emu.dk/historier/ungdomsudd/index.html
Fra 2008 til 2010 deltog fem europæiske lande – heriblandt Danmark - i projektet Distance Learning for Apprentices, hvor mobile teknologier anvendes til at skabe kobling
mellem skoleforløb og praktikvirksomhed, blandt andet via portfolier som refleksionsværktøj:
http://www.learning-at-distance.eu/project/index.html
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I rapporten Teknologistøttet undervisning. 12 eksempler på god praksis i erhvervsuddannelserne beskrives blandt andet erfaringerne med Second Life (SL) som ramme
om undervisning i arbejdsmiljø. Via visualiseringer i 3d af en byggeplads undervises
tømmerlærlinge på VIA Horsens i et ugeforløb i arbejdsmiljø. Hvor engagementet i dette fag tidligere ikke var stort, viser erfaringerne, at opmærksomheden og interessen
skærpes ved inddragelsen af forskellige medier. Underviseren oplevede det som en
støtte for eleverne, at der blev sat billeder på. Desuden oplevelser underviseren, at flere elever, der tidligere var udsat for mobning, fik en succesoplevelser ved arbejdet i SL,
idet de fik mulighed for at vise deres evner på dette område for klassen, når det skulle
arbejde med mere tekniske øvelser i SL (Knudsen m.fl. 2009).
I samme rapport beskrives et projekt på EUC Syd Lundsbjerg, indgangen ”Transport
og logistik”, med faglærer Benny Skødt-Rasmussen. Eleverne har produceret instruktionsvideoer med digitale kameraer som supplerede undervisningsmateriale i undervisningen. Faglærerens erfaring er, at det letter instruktionsbyrden på de store hold og
motiverer eleverne. Projektet viser desuden, at mange elever gerne vil lære fra andre
elever via instruktionsvideoer, men de fleste vil helst lære fra en voksen – en autoritet –
så videoer fungerer bedst som et supplement til den traditionelle undervisning og instruktion (Knudsen m.fl. 2009).

I relation til transportområdet har projektet Flex-learn et videobaseret mobillæringskoncept om farligt gods målrettet lastbilschauffører. Erfaringen fra dette projekt var, at teknologien rummede et potentiale for at motivere læsesvage og lærende med svag boglig tradition (Gjedde & Gredsted, 2007: 5).

4.3.1.3 It i undervisningen på erhvervsskoler – uudnyttede potentialer
E-læring åbner for andre erkendelses- og læringsformer end traditionel undervisning:
 Læring uafhængig tid og rum
 Arbejde med flere sanser
 Arbejde med andre samarbejdsformer
 Differentiering af undervisning
 Mobil e-læring har potentialet til at gøre læringen både mere fleksibel, praktisk orienteret, socialiserende og engagerende.
 Potentiale for deep learning. Mulighed for interaktion og kommunikation om informationer – kollaboration og konteksttualisering er med til at omsætte information til
viden (konstruktivisme)
(Bjerre, Christensen & Steinmüller, 2009).
Desuden har mobillæring et stort potentiale i forhold til lokationsbaseret eller situeret
læring, ligesom mobillæring kan anvendes som en ”forstærker” i klasserummet – der
tilføjer et ekstra lag på virkeligheden (augmented reality) - og at bygge bro mellem are-
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naer, der sædvanligvis betragtes som separate; som praksis og teori (Schreuers,
2007).
Men selvom ovenstående viser, at der har foregået og foregår en del eksperimenter
med e-læring på erhvervsskoler, så viser erfaringerne også, som tidligere beskrevet, at
potentialet i it-redskaberne ikke udnyttes fuldt ud (EVA, 2010).
E- læring og mobillæring kræver stilladsering, og undervisen skal se sig selv som de
lærendes proceskonsulent, og som den der opstiller rammerne for forløb og læring.
Desuden er der endnu ikke udviklet en særlig teori om mobillæring, og det kan være
relevant at diskutere, hvorvidt traditionelle teorier om læring umiddelbart er i stand til at
favne mobile læreprocesser med inddragelse af nye digitale medier, da traditionelle læringsteorier tager udgangspunkt i interpersonel kommunikation.
I denne rapport beskrives opbygningen af et didaktisk design af mobillæring, og der reflekteres over de særlige muligheder og begrænsninger, der knytter sig til læring med
mobile medier. Således er forhåbningen at bidrage til en bedre udnyttelse af potentialerne for mobillæring.

4.3.2

Motivationsbegrebet
Som det fremgår af ovenstående afsnit om mobillæring, fremhæves det ofte i tidligere
studier, at teknologien (mobile digitale medier) i sig selv virker motiverende på de lærende.
Motivationsbegrebet fremstår dog som en flydende betegner, som forskerne ikke er
enige om, hvad indeholder eller dækker over. Selvom der findes en omfattende forskning om motivation for uddannelse hos kortuddannede, findes der meget lidt forskning
om motivation for læring generelt (Pedersen m.fl. 2009). Kritikerne af motivationsbegrebet påpeger, at begrebet motivation ofte anvendes som en iboende individegenskab, og at der savnes en kobling mellem motivation og læring, frem for udelukkende
at fokusere på motivation og handling.
Derudover knyttes betragtninger over motivation sjældent mere konkret til læringsformer, og det fremstår således forsimplet og teknologideterministisk at hævde, at mobillæring motiverer. Man må snarere undersøge, hvordan nye didaktiske design - med
inddragelse af mobile teknologier - kan understøtte læringsprocesser, der fremmer motivationen hos kortuddannede, eller som i denne kontekst: unge der motiveres af praksisorienteret læring. Mobillæring i sig selv er ikke motiverende – i hvert fald kun over
en kortere tidshorisont – men et didaktisk design baseret på mobillæring kan virke motiverende.
Et andet problem i forhold til motivationsbegrebet er, at motivation ikke kan observeres
direkte. Som forsker er man nødt til at afklare, hvordan motivation viser sig i undervisningssituationen – hvordan man kan slutte sig til, at der er sammenhæng mellem motivation og læringsform (Pedersen, 2009: 12). I Pedersen (2009) fremhæves en række
kvaliteter ved undervisnings- og læringsformer som er motiverende for læreprocesser
hos kortuddannelse. Kondenseres disse, kan man meget kortfattet sige, at eleverne
motiveres af en undervisning, som har tydelige mål og som tager udgangspunkt i del-
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tagernes erfaringer/livsverden. Opgaveløsende aktiviteter, der rummer et tydeligt samspil mellem teori og praksis, og hvorpå der gives tydelig feedback, synes ligeledes at
virke motiverende. Endelig fremhæver Pedersen (2009) at muligheden for samarbejde,
gruppearbejde og videndeling virker motiverende.
I det analytiske blik på eksperimenterne i denne case vil vi dels lytte til lærerens vurdering af, hvorvidt han oplever, at eleverne motiveres af arbejdet med QR-koder og dels
kigge efter tegn på motivation. Vi vil se efter motivationstegn på, om eleverne går i
gang med opgaven – motiveres de for deltagelse? Og tegn på om de fastholdes i opgaven – bliver de i opgaven og gør denne færdig? Vi kan kun iagttage elevernes adfærd; det er ikke det samme som at vi knytter motivation snævert til handlinger, men
handlinger opfatter vi som tegn på motivation.
Intentionen med det nye didaktiske design er at understøtte elevernes motivation ved
at tilbyde en differentieret undervisning gennem:
 Forskellige adgange til viden (multimodalt)
 Forskellige roller
I det eksisterende design samarbejdede eleverne, men ofte med to elever som frontløbere. Er deltagelsen styrket med indførelsen af det nye didaktiske design?

4.3.3

Multimodalitet
Multimodalitet er et begreb, der er velegnet til at analysere udtryksformer – i læremidler
og i undervisningen. I vores eksperiment er eksperimenteret med andre udtryksformer
end den sproglige (talt og skreven tekst), hvorfor det er væsentligt at skærpe analysen
af udtryksformer.
En modalitet defineres af Gunther Kress som værende a culturally and socially fashioned resource for representation and communication. (Kress 2003:45). Repræsentation er et begreb for, at noget repræsenterer noget andet, fx et ord, et billede, en model
eller en interaktion, der repræsenterer (kundskab om) verden. En repræsentation er en
måde at vise sin forståelse af verden på. Modalitet er et særtræk ved en repræsentationsform – måden repræsentationen forholder sig til det repræsenterede indhold på.
Multimodalitet er et samspil mellem repræsentationsformer, der kombinerer forskellige
modaliteter. Et sådant samspil kan karakteriseres som entydigt (tekst og billede siger
det samme) eller flertydigt (tekst og billede supplerer, udvider eller ligefrem modsiger
hinanden). De fleste didaktiske læremidler er sammensat af forskellige modaliteter. Fx
kombinerer de fleste trykte læremidler skreven tekst med illustrationer (fotografier, grafiske repræsentationer, malerier mv.). De forskellige repræsentationsformer er semiotiske ressourcer, det vil sige, at når underviseren bringer flere repræsentationsformer i
spil samtidig i undervisningen, giver han eller hun den lærende flere strenge at spille
på. Underviseren kan således gennem brugen af multimodalitet hjælpe den lærende til
at forstå stoffet, reflektere over stoffet, søge at interessere den lærende i stoffet osv.
Forskellige repræsentationsformer har forskellige potentialer og begrænsninger i forhold til, hvad de kan formidle. Det, at forskellige repræsentationer er specielt velegnede til visse ting og mindre til andre, kaldes modal affordans. Skrift og billeder har fx for-
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skellig modal affordans. Skrift er velegnet til at fremstille tidslige relationer og kausalforhold. Gunther Kress (2003) skriver således, at skriften er opbygget efter en lineær
struktur, som forløber i tid, når vi læser den. Billeder derimod, er struktureret rumligt og
er derfor velegnede til at illustrere rumlige forhold. Alle billedets elementer er til stede
samtidigt, hvorfor vi opfatter billeder mere umiddelbart end skreven tekst. Af alle disse
repræsentationsformer som mennesket har udviklet (lyd, lys, gestik, skrifttegn, gestik
osv.) har det skrevne sprog haft en særstatus. Og skriftkulturen er stadig dominerende i
skole- og uddannelseskontekster, bl.a. fordi skriften anses for at være et centralt refleksionsredskab.
Ved at inddrage it bliver der mulighed for lettere at inddrage flere repræsentationsformer i samme undervisningssekvens. Tekst, billeder og lyd giver forskellige adgangsveje til det faglige indhold. Begrebet multimodalitet anvendes i stigende omfang i relation
til læreprocesser, hvor multimodalitet som didaktisk tilgang til undervisningen er lærerens mulighed for bevidst at anvende billeder, tekst, lyd og kombinationer heraf som en
tilgang til det at lære. Selander og Kress knytter i Design för lärande – ett multimodalt
perspektiv eksplicit det at være lærende sammen med det at være meningsskabende
og producerende. I forlængelse heraf bliver didaktisk design ”ett begreb både för hur
man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande, och för hur individen ständigt återskapar (re-designar) information i egna meningsskapande processer” (Selander og Kress 2010:24). Kommunikation er grundlæggende for forståelsen af
læring som en tegnskabende aktivitet. Men hvilken forståelse af kommunikation? Her
lancerer Selander og Kress et såkaldt designteoretisk og multimodalt perspektiv:
Shannon &
Weaver

Bakhtin

Designteoretisk
perspektiv

Sändare

Talare/Författare

Iscensättning

Budskap som
kodas

Yttrande

Uppmärksamhetsfokus

Informationskanal

Objekt

Resurser

Avkodning av
budskap

Dialog

Transformering och
representation

Mottagare

Lyssnare/
Läsare

Deltagare

-

-

Metarefleksions

Tabel 4. Kommunikationsmodeller

I et designteoretisk perspektiv er læring altså en kommunikativ, tegnskabende aktivitet,
og grundformen for forståelse af læring kan formuleres således: iscenesættelse-> tolkning, transformering, nygestaltning-> repræsentation-> refleksion. (Selander og Kress
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2010: 106). I konceptudviklingen og analysen af eksperimentet vil vi knytte an til denne
forståelse af multimodal læring.

4.4

Valg af designprincipper
På baggrund af identificerede udviklingsrum, workshops med faglærerne og den netop
præsenterede desk research blev følgende designprincipper fastlagt:
 Eleverne skal have adgang til viden ad flere kanaler (flere semiotiske ressourcer)
 Eleverne skal have adgang til viden, når de har brug for den (’til tiden’ og ’på stedet’
– kontekstualiseret)
 Eleverne skal have mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af andre repræsentationsformer end verbalsprog
 Eleverne skal fortsat have mulighed for at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger i et trygt miljø (APV)

4.5

Prototypeudvikling

4.5.1

Prototypepræsentation
QR-koder og mobisticks
Afsnittet beskriver kort, hvad henholdsvis QR-koder og mobisticks er. QR er et akronym for ”quick response” og er en form for todimensionel stregkode. ”Stregkoden” indeholder ligesom andre stregkoder en bestemt information. ”Stregkoden” laves i en
QR-generator og læses af en QR-scanner. QR-koder er udviklet af den japanske virksomhed Denso-Wave i 1994. Oprindeligt var det tanken, at stegkoderne skulle sidde
på bildele, og at robotter dermed hurtigt og automatisk kunne genkende de enkelte dele. I dag bruges QR-koder imidlertid til mange forskellige formål.
I vores eksperiment er QR-koder interessante af flere grunde. Den tekniske begrundelse er, at teknologien er meget nem at gå til. Det kræver ingen særlige it-forudsætninger
og afviklingen sker via hverdagsteknologierne mobiltelefon og internet og falder derfor
godt i tråd med intentionerne i ELYK-projektet. Der findes mange services, der udbyder
både scannere og generatorer på nettet. I dette eksperiment er valget (inspireret af VIFIN i Vejle, se ”Det mobile Vejle” (http://mobisticks.blogspot.com/)) faldet på scanneren
ScanLife og generatoren Mobisticks.
QR-koder kan i princippet ’dække’ over store tekstmængder, være en henvisning til en
teksttung hjemmeside – eller gemme et billede, en kort besked, lyd m.m. Det er ikke
teknologien, der sætter begrænsningerne, men som bruger bør man overveje, hvad
der er hensigtsmæssigt at afvikle på en lille mobiltelefonskærm. I eksperimentet har vi
valgt at bruge QR-koder til små videoer.
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QR-koders popularitet og udbredelse er steget markant i løbet af den periode, hvor vi
har eksperimenteret med QR-koder i undervisningen. Dette gælder generelt, og kan fx
iagttages blot ved at kigge i det offentlige rum, hvor QR-koder helt selvfølgeligt optræder på busstationer, i aviser og i reklamer i dag. Der er også allerede genereret en del
erfaringer med brug af QR-koder i undervisningsmæssige sammenhænge. En almindelig googlesøgning kan både bekræfte dette og give yderligere inspiration til anvendelsen i undervisningen. QR-koder er blevet en måde at arbejde med mobillæring på i
undervisningen.

Produktion af videosekvenser
Iværksættelsen af produktion af videosekvenser bygger på aftaler truffet i forbindelse
med de omtalte konceptudviklingsmøder mellem forskere og lærere i foråret 2011.
Produktionen er foregået i et nært samarbejde mellem forskere, brugere (underviserne) og eksperter – her AM Gruppen, Aabenraa.
Videosekvenserne er udviklet ved at forskere, ekspert og undervisere sammen har
gennemgået skolens arbejdspladser med henblik på at kunne producere et antal mobisticks, der skulle gøre det muligt for eleverne dels at se, hvordan arbejdsmiljøviden kan
fremstilles, og dels for at eleverne kan gennemføre en APV uden at belaste skolens
personale. På baggrund heraf blev udviklet en drejebog for videosekvenser. Drejebogen peger dels på de områder eller arbejdsmiljøområder, som vi ville operationalisere
og dels de baggrundstekster, som videosekvenserne bygger på. Den samlede drejebog findes i bilag 2.
Rent praktisk er videosekvenserne optaget på Lundsbjerg, så miljøet er helt genkendeligt for eleverne. Vi valgte at bruge arbejdsmiljøkonsulenten som hovedperson i optagelserne. Dette beror på vores princip om praksisinddragelse via en ekspert: Arbejdsmiljøkonsulenten formår at fremstå som en vidensmæssig kapacitet og med stor
integritet i videosekvenserne. Videosekvenserne kommer til at danne rollemodel for de
videosekvenser eleverne får produceret (ses bl.a. af den instruerende eller demonstrerende fremstillingsform samt de direkte henvendelser til seeren).
Videosekvenserne er optaget og redigeret af en af ELYK’s egne forskere og har derfor
et vist dogmepræg (jf. papkassemetaforen om prototyper).

4.6

Pilotafprøvning med prototype
I uge 23 gennemførtes et første forsøg med det valgte koncept. Forsøget havde primært til formål at afprøve teknikken.
Videosekvenser med arbejdsmiljøkonsulenten var endnu ikke blevet produceret. Så vi
havde foreslået Kurt, at han kunne finde videoer på You Tube omhandlende generelle
arbejdsmiljøproblematikker som for eksempel ”løft”. Der skulle fremstilles mobisticks,
som gjorde disse videoer tilgængelige for eleverne, så konceptets principper kunne afprøves.
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Under pilotafprøvning vælger Kurt, at lade eleverne selv producere videoer med deres
smartphones og iPads.

4.7

Re-design
Da Kurts forsøg med at lade eleverne være producenter af videoer om arbejdsmiljø var
en stor succes, vælger vi fremover at arbejde med et koncept byggende på videoer
med både arbejdsmiljøkonsulent og elever.
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5.

Afprøvning af koncept
Konceptet er afprøvet i den kontekst, hvori det er udviklet, på EUC Syd, Lundsbjerg
sammen med den faglærer, der har deltaget i innovationen. Den lovpligtige arbejdsmiljøundervisning gentages, som vi tidligere har skrevet, cirka hver tiende uge, når et nyt
hold grundforløbselever begynder. Arbejdsmiljøundervisningen er ikke kun bekendtgørelsesfastsat for indgangen ”Transport og logistik”, men for alle grundforløbene. Afprøvningen er gennemført i uge 38, september 2011. Arbejdsmiljøundervisningen blev
som hidtil gennemført som et ugekursus. Vi observerede de sidste to dage af forløbet,
idet det var disse dage, hvor eleverne skulle arbejde receptivt og produktivt med mobillæring og mobisticks i et nyt didaktisk design.

5.1

Dokumentation af oplæring
Faglæreren og eleverne har ikke modtaget en formel oplæring i anvendelsen af de
teknologier eller i det didaktiske koncept, som indgår i eksperimentet.
Følgende teknologier indgik i eksperimentet: smartphones (HTC Desire HD), tablets
(iPad2) og QR-koder (mobisticks).
Disse medier har karakter af hverdagsteknologier, og deltagerne i projektet har således
selv været i stand til at lære at beherske dem.
Selv om der således ikke har fundet en formel oplæringsproces sted, har der løbende
fundet en opkvalificering af faglærerne sted, som ved at bruge telefonerne i deres
hverdag er blevet fortrolige med dem. Desuden deltog begge faglærere på eget initiativ
i en workshop på en anden erhvervsskole om QR-koder i undervisningen.

5.2

Feltfortællinger fra afprøvning

5.2.1

Onsdag den 21.september 2011 kl. 10-11.30
Observatør: Anna-Britt
Observatøren er denne dag ledsaget af ELYK’s journalist Maria Moni Skov Madsen,
som skal tage billeder og foretage korte interviews med eleverne.
Denne dag er der ca. 20 elever samlet i klassen. Et forholdsvis højt fremmøde, der også bemærkes af Kurt, som spøgefuldt bemærker, at det kan være fordi eleverne har
fået at vide, at de får besøg af to piger i dag. Forhåbentlig trækker selve eksperimentet
med det nye didaktiske design og brug af smartphones også elever til.
På katederet ligger karton og udprintede mobisticks-koder. Kurt forklarer, at de foran et
lokale hænger en planche med mobisticks-koder, så hvis et lokale - fx værkstedet - er
optaget, kan man stadig gennemføre øvelsen. Ellers er de enkelte mobisticks-koder
placeret forskellige steder på hver location.
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I autoværkstedet finder man eksempelvis en mobistick med følgende video:

Kurt instruerer eleverne i, hvordan de skal gå i gang med APV-øvelsen. I går har eleverne fordelt sig på fem grupper:
 Udstødning
 Larm/støj
 Sikkerhed ved kranarbejde (hjelm/fodtøj, støtteben, afmærkning/spærring)
 Indstilling af sæde/rat
 Ind/udstigning
I går er de begyndt at finde regler mv. til deres problematik, og nogle har udarbejdet et
manuskript til optagelse af video.
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Eleverne går i grupper. Én gruppe er tilbage (udstødning). De snakker med Kurt omkring udarbejdelsen af et manuskript til filmen.
Kl. 10.20 vender en gruppe tilbage til undervisningslokalet, da der er opstået et problem. En video optaget på iPad’en kan ikke vises og redigeres i Moviemaker som planlagt. Kurt lægger op til, at de selv må løse problemet ved at spørge i andre grupper, om
nogen kan løse problemet. To grupper arbejder derefter sammen om at finde et videokonverteringsprogram. Under dette indtager Kurt en afslappet attitude, hvor han signalerer fuld tiltro til, at der i elevgruppen er kompetencer til at løse problemet, hvis blot de
samarbejder. Kurt fortæller senere – mens vi iagttager eleverne, der optager korte videosekvenser – at han havde opfordret eleverne til at sammensætte en gruppe med
forskellige kompetencer (udarbejdelse af manuskript, fortælleevner foran kameraet, en
teknisk minded problemløser). Han ved godt, at de stadig primært har fordelt sig efter
kammeratskabsrelationer, så når han opfordrer dem til nu at arbejde på tværs af grupperne, sker det også med en forhåbning om, at de næste gang sammensætter grupperne mere optimalt.
Jeg følger med den gruppe, der arbejder med kransikkerhed, ud at filme. De diskuterer
lidt, hvem der skal filmes. Umiddelbart vil alle helst være fri, men en elev påtager sig
opgaven. Gruppen har lavet et A4-ark med regler mv. og et lille manuskript.
Kurt støder til os og fortæller, at han har fundet mange anvendelsesmuligheder for QRkoderne. Blandt andet vil han sætte koderne på kranen, så man let får adgang til en
brugsanvisning.
Efter en lille time er problemet med filmformat løst via et konverteringsprogram. Imens
”teknikerne” har arbejdet, har flere af de øvrige fra de to grupper set klip fra NFL (National Football League, USA) på You Tube.
Kl. 11.20 samler Kurt klassen og der gøres status. Ingen elever er helt færdige med deres videoer. Der er også opstået forskellige tekniske problemer. Blandt andet er lyden
for lav på optagelserne, og sammen med blæst eller larm fra motorer kan det være
svært at høre, hvad der bliver sagt på videoerne. Kurt foreslår, at de taler lyd ind over
filmen.
Kurt opfordrer til, at de arbejder videre med filmene i lektiecafeen, men eleverne siger,
at de mangler diverse programmer.

5.2.2

Torsdag den 22.september 2011 kl. 8.10-11.30
Observatør: Dorthe
Dagens undervisning begynder kl. 8.10, og efter afkrydsning introduceres med
spørgsmålet ”Hvad er en APV?”. Derfra folder underviseren ud, hvad en APV er, og
fortæller bl.a. at man kan se, at forskellige arbejdsplader inden for samme branche ofte
har de samme problemer at slås med. APV’en kan være en anledning til at man rundt
omkring i de forskellige virksomheder får vendt: hvordan ser det lige ud her? Undervisningen foregår i et klasselokale, der er beliggende på en af skolens hovedgange. Der
er tæpper på gulvet, bordene står to og to, alle rettet mod tavlen. Eller rettere tavlerne:
der hænger to whiteboards side om side bag det bord, der fungerer som lærerens
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bord. Bordet er dog ikke kun lærerens bord. På bordet står en stationær pc, der er forbundet med en printer, og når eleverne fx har brug for at printe mobisticks, bruger de
også lærerens pc. Inventar og hele bygningen virker 70’er-agtig.
Kort efter introduceres dagens opgave: Eleverne skal lave en APV for forskellige afdelinger på Lundsbjerg: værksted, kontor, lager, køkken. De skal bruge de ophængte
mobisticks – og hvis de ikke kan finde den ene stick, er det også i orden at tage fat på
dem, der er på ’arbejdspladsen’. ”Gør det en lille smule grundigt. Bagefter gennemgår
vi den APV. I fremlægger den”.
Først skal de finde en APV for deres område. Eleverne går til pc-øen og begynder at
lede på de angivne hjemmesider. Spørger dog lige underviseren, om han ikke bare har
en liggende de kan få, så de ikke behøver at finde den selv. Kurt smiler til drengene og
gentager, at der også ligger links på Fronter, som de kan følge. En finder internetsiden
APVkvik, får oprettet brugernavn osv. En anden leder på Fronter. De tre andre drenge i
gruppen står umiddelbart bagved og ser og kommenterer, hvad de to agerende gør.
Denne arbejdsfordeling – eller deltagelse – fortsætter gennem hele observationen af
gruppens arbejde. Indimellem bliver de smidt af det trådløse netværk, kan ikke oprette
forbindelse til printeren osv.. De lander også på en hjemmeside, hvor de ser små videoer om forebyggelse af arbejdsulykker.
Fem minutter senere har de fundet den relevante APV, får den printet ud og begiver sig
i samlet flok mod kontoret (8.51). Andre elever begiver sig til andre ’arbejdspladser’.
(9.32) Eleverne er tilbage ved pc-øen, og underviseren beder eleverne om at gå ind og
finde ud af hvilke almindelige arbejdsmiljøproblemer, der er for henholdsvis lager og for
chauffører. Inden de går i gang med det, finder de en tekst om arbejdspladsvurdering
af kontor på nettet og opretter en mobistick, som de printer, laminerer og hænger op ud
for indgangen til kontoret. Underviseren beder dem også om at forberede deres fremlæggelse – hvilket de ikke gør mere ud af. Hvad skal vi så? Underviseren opfordrer
dem til at gå ind og sammenholde det, de har fundet ud af i deres egen afdækning,
med de problemer, der plejer at være inden for deres arbejdsområde (her kontor). Observatøren ser, at lager-gruppen først nu ankommer til pc-øen. De begynder at taste
deres ’svar’ ind i arbejdspladsvurderingen, APV, lager.
Fra tyve minutter i ti til lidt over ti er der formiddagskaffepause.
Efter pausen samles lærer og elever i klassen. Kurt beder grupperne fremlægge. Lager-gruppen lægger ud. Eleverne finder deres APV, som de har lagt ind på Fronter.
Fremlæggelserne foregår ved at eleverne læser spørgsmålet fra APV’en op og svarer.
Svarene har de genereret enten ved hjælp af den viden, de har fået via mobisticks eller
den viden, de har opnået ved at spørge ansatte i den enkelte afdeling. Ved elevernes
oplæsning er det tydeligt, at flere af eleverne har læsevanskeligheder; dette ses bl.a.
ved at de læser op med meningsforstyrrende fejl.
Under fremlæggelserne har underviseren placeret sig på en stol cirka midt i lokalet ude
ved siden, så han nemt kan få øjenkontakt med alle elever.
Under alle fremlæggelser spørger underviseren ind til elevernes kortfattede fremlæggelser. Flere gange inddrages mobisticks: Der hænger en mobistick ude i lageret, som
fortæller om lysforhold. Han spørger ikke kun gruppen, som fremlægger, men breder
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gentagne gange spørgsmål ud til hele gruppen. Han perspektiverer og inddrager eksempler fra den aktuelle dagligdag på Lundsbjerg, fx: ”Hvad skal man tage hensyn til,
når man indkøber maskiner til en erhvervsskole?” En enkelt gang (11.29) rejser underviseren sig og går til tavlen for at illustrere, hvordan man kan ’se om hjørner’ af lagerreoler ved hjælp af spejle eller ved, at man ikke har gods på de yderste pladser på reolerne på anden og tredje reol (pallereoler).
Efter fremlæggelserne sker et kort skift i undervisningen. Kurt fortæller kort, hvad der
skal foregå over middag – hvem der skal undervise – og informerer om et par andre
praktiske ting. Kl. 11.40 slutter undervisningen.

5.2.3

Analyse af data fra afprøvning
Med henblik på at identificere hvilken indflydelse konceptet og det nye didaktiske design har på undervisningen, har vi analyseret den observerede undervisning i eksperimentet ud fra de samme didaktiske fokuspunkter, som i analysen af det eksisterende
didaktiske design. Vi har for at undlade trættende gentagelser koncentreret fremstillingen om de forskelle i undervisningsdesignet, som vi har iagttaget.

5.2.4

Undervisningslokalets design - de fysiske rammer
Undervisningen med QR-koder og mobisticks foregår i flere fysiske rum. En del af den
observerede undervisning foregår i et klasselokale, ikke det samme lokale i lagerhallen, hvor vi tidligere har set undervisningen foregå, men i et decideret klasselokale på
skolen. Lokalet ligger på gangen direkte ud til en af de to pc’øer, hvor eleverne også
arbejder undervejs. I klasselokalet er bordene stillet to og to på tre rækker ned gennem
lokalet. Alle borde er rettet mod to whiteboardtavler. Foran tavlerne står lærerens bord.
Bordet er installeret som et kateder, men fungerer i den observerede undervisning mere som et arbejdsbord for både lærer og elever. Det fysiske design af undervisningslokalet lægger op til instruerende eller formidlende undervisning.
Men undervisningen foregår også i andre rum, på andre lokaliteter. Det gælder både
når eleverne producerer små film om et element ved arbejdsmiljøet (støj, sikkerhed
ved kranarbejde osv.), og når eleverne gennemfører en APV-undersøgelse på de forskellige arbejdspladser på skolen (lager, værksted, køkken osv.).
I eksperimentet er det eller de fysiske lokaler imidlertid også suppleret af virtuelle rum.
Dette sker gennem installationen af QR-koder uden for de fysiske lokaler. Ved indgangen til lagerhallen hænger fx en planche med et antal mobisticks. Mobistickene henviser til små film om centrale elementer i arbejdsmiljøet på lageret, fx løft fra trucks, pakning af gods osv. Det betyder, at hvis lageret er optaget og eleverne ikke fysisk kan få
adgang hertil i forbindelse med opgaven med at gennemføre en APV-undersøgelse, så
har eleverne alligevel adgang til de centrale arbejdsmiljømæssige elementer i lokalet
gennem mobistickene. En kondenseret, virtuel lagerhal set i en arbejdsmiljøproblematik-optik.
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5.2.5

Undervisningslokalet – didaktiske rum
I den eksisterende arbejdsmiljøundervisning så vi, at læreren udnyttede forskellige didaktiske rum. Vi så især, at læreren gennem sin undervisning etablerede et undervisningsrum og et opgaverum, se figur 1 side 35. I eksperimentet ser vi ansatser til at læreren udvider eller inddrager endnu et didaktisk rum: projektrummet. Projektrummet er
i Damlund og Randers optik et didaktisk rum, der er præget af det klassiske projektarbejde forstået som, at eleverne selv formulerer problemer, undersøger, analyserer,
konkluderer og fremstiller – og associeres med problembaseret læring. At karakterisere
det, vi ser i eksperimentet, som egentlige projekter, vil ikke være rigtigt. Alligevel mener
vi, at elevernes arbejde med produktion af video og mobistick om et afgrænset arbejdsmiljøspørgsmål kan ses som åbnende et nyt didaktiske rum. Hvis vi ser opgaverummet som det didaktiske rum, hvor eleverne implementerer ny viden og nye færdigheder i løsningen af lærerinitierede opgaver (”løs” en APV), ser vi tegn på det
didaktiske projektrum, idet eleverne i arbejdet med udarbejdelsen af videoer arbejder i
grupper, kollaborativt, med en case – og hvor læreren ikke på forhånd har ’løsningen’.

5.2.6

Lærerrollen
Vi har tidligere analyseret os frem til en lang række roller, som læreren indtager i undervisningen. Det gælder roller som forelæser, vejleder, opdrager og lignende. Se side
36. I analysen af eksperimentet har vi derfor koncentreret os om at undersøge, om eksperimentet med brug af QR-koder udvider lærerens palet af lærerroller. Eksperimentet
skaber en række problemer, især af teknisk art (bl.a. problemer med videoredigering
og med lyd). Fra mange års forsøg på at skubbe til øget it-inddragelse i folkeskolen
ved vi, at mange lærere er bange for situationer som disse. De er bange for hvad der
sker, hvis de ikke selv har svaret på alle de tekniske problemer, der kan opstå (bl.a.
derfor fremhæver man adgangen til support, som meget væsentligt for it-integration). I
dette eksperiment ser vi imidlertid, at læreren håndterer de tekniske småproblemer ved
at lade eleverne selv løse disse. Han har tillid til, at der i den samlede elevgruppe vil
være elever, der har kompetencerne til at løse problemet. Vi hæfter os især ved to lærerroller, som læreren indtager i projektet, som vi ser som centrale:
 Balance mellem at være teknisk ”inkompetent” og fagligt kompetent. Når der opstår
tekniske problemer, synes det aldrig at anfægte lærerens faglige integritet. Læreren
signalerer klart: dette er mit område, dette er jeres område. Tydeligheden kombineret med denne balance synes at fremstå som en stor styrke.
 Balance mellem frisættende og understøttende. Læreren formår gennem hele eksperimentet at signalere til eleverne, at det er dem, der skal arbejde og finde ud af
tingene. De får ikke løsninger, hverken på mikro- eller makroplan forærende af læreren. Det kan godt være, at han kender svaret, men det er underordnet; det er den
der arbejder, der lærer noget. Omvendt betyder det ikke, at han ikke understøtter og
stilladserer deres arbejde, opmuntrer dem osv.
At udholde den usikkerhed, som eksperimenter med ny teknologi betyder, ser ud til at
være helt centralt.
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5.2.7

Teori-praksis
Som vi har redegjort for i analysen af den eksisterende arbejdsmiljøundervisning, inddrager læreren allerede praksis på forskellige måder i undervisningen. Vi har set, at
praksisinddragelse i den eksisterende undervisning primært foregik på to måder:
1. Ved at tage udgangspunkt i (fortællinger om), hvordan man arbejder og løser arbejdermiljøproblemer ’ude i den virkelige verden’, på arbejdsmarkedet
2. Ved at inddrage både elevernes og lærerens egne (livs)erfaringer.
De udviklede prototyper inddrager praksis på en tredje måde: ved at inddrage en ekspert. Eksperten optræder på de mange små videoklip, der er udarbejdet af ELYKforskere, faglærer og arbejdsmiljøkonsulent i samarbejde.

5.2.8

Undervisningsformer
Af de tidligere observerede undervisningsformer ser vi, at den instruerende undervisningsform indtager en anden plads end tidligere. Vi ser for eksempel, at læreren, inden
eleverne skal i gang med at producere deres video, giver en tydeligere instruktion, end
vi tidligere har set.
Når eleverne fysisk opholder sig i klasserummet, dominerer den meddelende, dialogiske undervisningsform, som vi tidligere har analyseret mere tæt, se side 39.
Vi ser, at gruppearbejdet ændrer karakter, eller rettere at flere typer gruppearbejde optræder. Gruppearbejdet om produktion af video kan karakteriseres som kollaborativt:
Eleverne er sammen om at løse en fælles opgave, der kun kan løses i fællesskab (ingen kan lave opgaven alene), og arbejdet, de bliver sat til, er karakteriseret ved at være både kreativt og uforudsigeligt. Endelig skal gruppearbejdet munde ud i et nyt produkt (en video).
Vi ser også stadig kooperativt gruppearbejde, fx når eleverne skal gennemføre en
APV-undersøgelse på skolen. Eleverne fordeler opgaven imellem sig, så to eller flere
elever arbejder parallelt. Opgaven kunne i princippet være løst individuelt. De resterende to-tre elever befinder sig ofte i periferien af arbejdet. Både fysisk (de står i en
halvbue omkring de pc-arbejdede eller de går bagerst, når gruppen begiver sig et nyt
sted hen) og mentalt (de svarer undvigende eller slet ikke på de spørgsmål, som de to
arbejdende stiller åbent bagud).
Vi ser, at læreren gennem sin opfordring til gruppesammensætning i den produktive,
projektorienterede opgave med produktion af video lægger op til kollaborativt gruppearbejde, jf. at han opfordrer eleverne til at sammensætte en gruppe med forskellige
kompetencer (udarbejdelse af manuskript, fortælleevner foran kameraet, en teknisk
minded problemløser). Han ved godt, at eleverne stadig primært fordeler sig efter
kammeratskabsrelationer, men når problemer opstår, gentager han opfordringen til at
arbejde på tværs af grupperne, hvorved der sker en i kollaborativt henseende bedre
gruppesammensætning.
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5.2.9

Læremidler
Der er eksperimenteret med et nyt funktionelt læremiddel: mobiltelefonen og mere
specifikt med reception og produktion af qr-koder. Eksperimentet med qr-koder betyder, at flere repræsentationsformer inddrages i undervisningen og i elevernes læreprocesser.
Vi har tidligere konkluderet, at verbalsproglig kommunikation var den dominerende repræsentationsform i det eksisterende undervisningsdesign. Eksperimentet med QRkoder var i første omgang tænkt som et eksperiment, hvor eleverne skulle have adgang til viden gennem flere forskellige kanaler. De små færdigproducerede film med
arbejdsmiljøkonsulenten betyder inddragelse af billedlig repræsentation. Vi opfatter billeder mere umiddelbart end det skrevne sprog. Billederne skaber identifikation og lighed med elevernes erfaringsverden. Eleverne ser, hvordan arbejdsmiljøkonsulenten
håndterer en række forskellige arbejdsmiljøudfordringer, fx løft.
Med produktionen af videoer inddrages endnu en repræsentationsform, nemlig kroppen. Eleverne skal agere og dermed transformere den viden, de læser sig til, til fagter,
mimik og gestik – og derved vise deres forståelse. Dette giver mulighed for at forankre
forståelsen i en kropslig fornemmelse. Man kan sige, at eleverne tilbydes et bredere
repertoire af muligheder for læring – både når det faglige stof transformeres til noget
eleven forstår (de færdigproducerede videoer), og når eleven selv får mulighed for at
fremstille sin forståelse (gennem produktion af videoer).
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6.

Evaluering
Tredje fase i ELYK’s innovationsmodel er karakteriseret ved at eksperimenterne med
nye didaktiske design evalueres. Som vi har redegjort for i præsentationen af ELYKmodellen, tænkes evalueringen i ELYK-modellen som en undersøgelse af om designet
er gennemførligt, relevant, legitimt og rentabelt, se side 15.
Genstanden for evalueringen, evaluanden, er derfor både gennemførelsen (organisering, rammebetingelser), præstationer (indsatsen) og udfaldet (de resultater der i sidste
ende opnås i form af læring og bedre undervisning). En evaluering er en vurdering af
hvorvidt, i hvilken udstrækning og på hvilken måde, noget opfylder eller ikke opfylder
bestemte kriterier eller mål. Evaluering kræver en vis systematik.
Evalueringen af hvorvidt konceptet og det nye didaktiske design er gennemførligt, baserer vi på analyse af observationer samt interview med faglæreren. I vurderingen af
gennemførligheden fokuserer vi på, om konceptet er gennemførligt mht. organisering
og rammebetingelser.
Evalueringen af selve indsatsen og udfaldet baserer vi ligeledes på analyse af vores
observationer, interview med faglæreren, men også på analyse af de elevproduktioner,
som eksperimentet munder ud i. Vi er bevidste om, at disse data samt analysen heraf
naturligvis kun kan fortælle noget om, om vi ser tegn på, at eleverne har lært det, der
var målet med forløbet. Vurdering af om eleverne i et langsigtet kompetenceperspektiv
har lært at agere mere arbejdsmiljørigtigt, ville kræve helt andre studier og metoder, fx
at vi fulgte de samme elever over længere tid, og at vi også fulgte dem fx ud i virksomheder og de erhverv, som de kommer til at bestride. Dette er ikke muligt inden for projektets rammer. Vurderingskriterierne for hvorvidt indsatsen og udfaldet har været succesfuld opstilles derfor inden for projektets egen logik, som en test af om de initialt
opstillede teser holder.
Det er indsigterne af disse evalueringsaktiviteter, som formidles i dette afsnit. Evalueringen skal i bedste fald anvendes til nye innovationer; dvs. at evalueringen vil vise
nogle potentialer, men også i bedste fald åbne for nye mulige udviklingsrum og dermed
danne afsæt for nye innovationsprocesser. Nye perspektiver og konceptets robusthed
berøres også gennem evalueringen, og dette kapitel peger derfor også direkte frem
mod kapitel 7, hvori de mere generaliserede indsigter fra projektet destilleres og fremstilles.

6.1

Analyse af elevernes videoer
Vi har tidligere redegjort for de potentialer, som inddragelse af andre repræsentationsformer besidder – og fremhævet de læringsmæssige fordele ved at lade eleverne være
producerende, se side 51. I det observerede eksperiment var eleverne inddelt i følgende fem produktionsgrupper:
 Udstødning
 Larm/støj
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 Sikkerhed ved kranarbejde (hjelm/fodtøj, støtteben, afmærkning/afspærring)
 Indstilling af sæde/rat
 Ind-/udstigning
Gennem læreren har vi fået adgang til tre af disse produktioner. Disse tre elevvideoer
findes også på You Tube.
Vores tese var, at eleverne ved at gå fra receptive læringsformer til produktive læringsformer ville have mulighed for at gå fra at være knowledge telling til at være knowledge
transforming. Det var også vores tese, at dette kræver, at både elever og lærer indtager nye roller; at eleverne skal arbejde mere selvstændigt, mens læreren i højere grad
er den, der vejleder og stilladserer elevernes arbejde. Det var ligeledes vores tese, at
produktionen af videoerne ville kræve multimodale kompetencer (evnen til at udtrykke
sig igennem forskellige former for modalitet – tekst, lyd, billeder) hos eleverne.
Analysen af det eksisterende undervisningsdesign viste, at undervisningen i arbejdsmiljø foregår i en udpræget oral kultur. Det er vores tese, at de nye medier understøtter
denne fortællekultur; vi vil derfor se efter om videoerne vil være små narrativer.
Disse teser vil være styrende for vores analyse af elevproduktionerne. I hvilken udstrækning be- eller afkræfter analysen disse hypoteser?

Udstødningsgas
Videoen om udstødningsgas er produceret af tre drenge. Af observationerne fremgår
det at eleverne arbejder sammen om udarbejdelsen af videoen. Der er mange valg,
der skal træffes. De har fået tildelt et område (her udstødningsgas), men vejen fra tekst
til video skal de selv gå.
Videoen har en varighed af 1.44 min. og kan ses her
(http://www.youtube.com/watch?v=DTHovC6IEUg). Videoen er inddelt i tre scener,
hvoraf den sidste er tydeligt adskilt af en advarselstrekant der toner frem på sort
skærm ledsaget af en faresignal-lyd. I den første scene kommer en ung mand gående
hen til en holdende mindre lastbil. Lastbilen har bag førerhuset en kran og bag kranen
et lad. Den unge mand (eleven) er i arbejdstøj og bærer sikkerhedstræsko og sikkerhedshjelm. Lastbilen kører i tomgang. Den unge mand stiller sig foran krannavigationen og begynder at arbejde med kranen. Der klippes. I scene to ser vi den samme unge mand komme gående hen til den samme bil, samme udstyr og bilen holder stadig i
tomgang, men denne gang styrer han ikke direkte hen til krannavigationen; han går
hen til ladet, tager en udsugningsafleder (et stort rør) op fra ladet og monterer det på
udsugningen, rejser sig og går i gang med krannavigationen. Så klippes der og advarselstrekanten toner frem på skærmen. Nu vender den unge mand front mod publikum
og siger: ”Når du står og arbejder ved sådan en kran her, så står du lige i farezonen for
udstødningen. Så har man sådan en fin slange her [her bøjer den unge mand sig for at
tage slangen af – med lidt besvær og et skævt smil – og fortsætter], og så skal man
huske at sætte den på ellers så… Den skal man sætte på for ellers står man og indånder al udstødningsgassen, og det er livsfarligt.”
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Vi ser, at eleven kropsligt repræsenterer den tilegnede viden, idet han agerer og viser
med kroppen, hvordan det er rigtigt at håndtere arbejdsmiljøudfordringen med udstødningsgas ved kran. Det er ikke kun en kropslig forståelse, videoen er udtryk for. Den
meget tydelige dramaturgi i videoen vidner om, at eleverne har forstået, hvad der er
faldgruben i arbejdet med kran foran udstødningsgas. De to scener fremstår som ’dette
er forkert adfærd’ kontrasteret af ’dette er rigtig adfærd’, ligesom den sidste henvendelse til modtageren er klar markeret som en metatekst til det, vi lige har set på videoen.
Adskillelsen med faresymbol og faresignal viser, at her kommer det, der er farligt samt
hvad man skal gøre ved det. Den direkte henvendelsesform, eleverne anvender i videoens tredje del: Når du står og arbejder (vores fremhævelse) viser, at eleven har bearbejdet de abstrakte formuleringer i bekendtgørelsesteksten til sit eget sprog.

Ind- og udstigning
Denne video er produceret af tre drenge, de samme tre drenge, som har produceret
den ovenstående video. Og vi genkender en række af de samme træk.
Videoen har en varighed af 1.02 min. og kan ses her
(http://www.youtube.com/watch?v=Zu5SmcZuepw). Videoen er komponeret i tre dele:
først en scene som viser, hvordan man måske ofte stiger ind og ud af et førerhus, men
på den forkerte måde, dernæst en scene som eksemplarisk viser, hvordan man bør
stige ind og ud af et førerhus, og endelig en afslutning, hvor hovedpersonen fortæller
os, om den rigtige måde at foretage ind- og udstigninger på.
Scene et: en ung mand kommer gående hen mod en holdende lastbil, åbner døren ved
passagersædet, træder på et enkelt trin mens han hiver sig op i førerhuset og lukker
døren. Døren åbnes, han svinger hele kroppen ud af lastbilen, sætter to samlede fødder på et enkelt trin, sætter af og hopper ned. Går ud af billedet. I den næste scene ser
vi den samme unge mand igen komme gående hen til førerhuset. Denne gang åbnes
døren, men han hiver sig ikke op i førerhuset: han holder i grebet, men træder samtidig
på alle tre trin. Lukker døren. Døren åbnes igen, og han drejer rundt og sætter fødderne en ad gangen på hvert trin og kommer på denne måde baglæns ned ad trinnene.
Lukker døren og forsvinder ud af billedet.
I den sidste scene genser vi, hvordan han træder trin for trin ned og ud af lastbilen. Vel
nede vender han front mod publikum og siger: ”Når man stiger ind og ud af sin lastbil,
skal man gøre det ordentligt. Man må ikke bare springe trin over og hoppe helt oppe
fra, som jeg gjorde i første del. Det skader ens fødder og ryg, fordi man får stød fra
fødderne hele vejen op i ryggen [her bruger eleven armene til med fagter og gestik at
vise, hvordan stødene forplanter sig fra fødderne hele vejen op gennem kroppen], og
det er ikke skide godt. Man holder længere, hvis man gør det på den rigtige måde.”
Igen ser vi at eleven gennem hele sin ageren viser, at han forstår den faglige viden:
kroppen repræsenterer viden om verden, og den afsluttende metatekst ender med en
form for morale: ”Man holder længere, hvis man gør det på den rigtige måde”. Vi ved
fra observationerne af undervisningen, at det ligger underviseren stærkt på sinde at
eleverne skal forstå hvorfor arbejdsmiljø er så vigtigt for dem, og en moralsk afslutning
som denne, viser at det budskab har eleverne taget til sig. Vi ved ikke noget om, hvorvidt eleverne har lært det i den betydning, at de kompetent vil agere således i deres
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arbejdsliv, men vi kan se, at eleverne forstår stoffet og formår at anvende dette i skolekonteksten.

Sikkerhed ved kranarbejde
Videoen er produceret af en fir-mands-gruppe (tre drenge og en pige). Videoen har en
varighed af 1.05 min. og kan ses her (http://www.youtube.com/watch?v=Pt6io5dtKtw).
Filmen har ligesom de øvrige to film én skuespiller.
Filmen er én lang scene. En ung mand står foran lastbilen med kran. Der er en del støj
på videoen, hvilket gør det vanskeligt at høre alt, hvad der bliver sagt. Filmen toner
frem efter en sort skærm med teksten ”En lille film om sikkerhed ved kranarbejde”. En
ung mand står foran en tændt lastbil med kran og lad og siger følgende: ”Ved sikkert
arbejde ved kranen er det vigtigt, at man husker hjelmen [peger på den hjelm, han har
på hovedet], at man har handsker på [viser hænderne med handsker på frem] og at
man har det rigtige fodtøj på [kameraet følger blikretningen mod sikkerhedsskoene].
[uhørligt] at man først har afledt udstødningen [kameraet viser en korrekt monteret udstødningsafledning og vender tilbage til speakeren].” Vi følger den unge mand hen til
ladet, hvor han tager en kegle og placerer denne et stykke væk fra lastbilen hvilket
gentages med yderligere to kegler. Tilbage ved udgangspunkt siges at ”der er rigtig afspærring og at [uhørligt] er ordentligt i underlaget. Og så er det vigtigt at det står rigtigt
i vatter, inden man begynder at arbejde med den”.
Dramaturgien i denne film er anderledes end de to foregående. Det er især den unge
mands fagter og gestik, der signalerer, at han ved, hvad indholdet drejer sig om. Henvendelsesformen virker instruerende, som når man skal gøre dette eller hint, skal man
bære handsker, bære hjelm osv.

Alle film signalerer tydeligt produktbevidsthed. De er klippet og redigeret, så de fremstår som et færdigt produkt. Dette understreges fx af, at alle tre film har rulletekster, der
fortæller hvem der har produceret filmen og hvordan (skuespiller, kameramand, klipper
osv.). Filmene udviser modtagerbevidsthed.

6.2

Interview med faglærer
Som en del af evalueringen af forsøgene med mobisticks har vi gennemført et interview med faglæreren. Formålet med interviewet er at få indblik i hvordan læreren oplever forløbet – hvordan har han oplevet forløbet, hvilken betydning mener han, at eksperimentet har i forhold til eleverne, og hvilke potentialer ser han i eksperimentet?
Som vi har redegjort for tidligere, har vi ikke udarbejdet en decideret interviewguide,
men forberedt os til interviewet ved at tale om, hvad vi mener faglæreren kan bidrage
med. Interviewet blev derfor gennemført som et ustruktureret kvalitativt interview. Vi
har optaget interviewet på diktafon og efterfølgende gennemlyttet interviewet og taget
feltnoter hertil.
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Underviserens samlede vurdering af brugen af QR-koder og mobisticks er meget positiv. Han betoner især, at det har givet eleverne en anden indgangsvinkel til stoffet og
dermed efter lærerens vurdering gjort det lidt lettere for nogle af eleverne. At eleverne
også har skullet producere små videoer, har virket motiverende for hovedparten af eleverne. Dette bygger læreren på, at flere af eleverne har brugt meget tid derhjemme på
at arbejde med videoerne. Nogle af eleverne har med lærerens ord gået meget op i det
– og det ser vi som et tegn på, at undervisningen har været motiverende. I relation til
de didaktiske rum, vi tidligere har analyseret os frem til i eksperimentet, kan man sige
at hvis eleverne også begynder at arbejde videre med produktionerne derhjemme, åbner det op for det didaktiske rum, vi tidligere har kaldt studierummet.
En anden fordel, læreren oplever, er, at de mobisticks, som eleverne selv kan modtage
information fra, giver ham mere tid til uddybende forklaringer. Når eleverne først har
set og hørt, hvad der er fortalt på mobisticken, er det lettere at uddybe denne forklaring
– supplere og nuancere indholdet af videoen.
Siden gennemløbet af eksperimentet, der er observeret, analyseret og bearbejdet, har
læreren arbejdet videre med mobisticks-konceptet. Sammen med en kollega har han
produceret mobisticks med central information, som er placeret på udvalgte maskiner.
Han fortæller, at fx har de produceret en video, der er placeret på en truck. Videoen
fortæller hvordan man skal aflæse et centralt diagram på trucken. Dette er videoer,
som lærerne selv har instrueret og produceret. Produktionen er foregået i et samarbejde mellem faglæreren og dansklæreren. Dansklæreren har bidraget med at skrive manuskriptet, så det bliver letforståeligt. Dette ser vi som et eksempel på, at læreren har
arbejdet videre med det receptive koncept: disse videoer kan ses som parallelle med
de ekspertvideoer, vi i ELYK-projektet har produceret sammen med arbejdsmiljøkonsulenten, og i løbet af samtalen, taler læreren sig frem til, at man måske fremover ligefrem kan tænke dette som en del af et tværfagligt samarbejde mellem fagene (her
dansk og det obligatoriske arbejdsmiljøkursus).
Endelig fremhæver faglæreren i interviewet konceptets potentiale i forhold til efteruddannelse. Han er opmærksom på, at denne målgruppe (og her taler han om mennesker, der er i arbejde, men som kommer ind på skolen i efteruddannelsesforløb) måske
ikke er så teknisk snilde som eleverne i grundforløbet. Han pointerer derfor særligt de
receptive QR-koder:
At man kan få informationen, der hvor tingene sker. Man kan for den sags skyld forestille sig, at de lukker en motorhjelm op; de skal lære at skifte olie og så er der placeret
en mobisticks. I stedet for at de spilder en masse tid med at stå og vente. Man kan lave et videoklip der viser, at du skal gøre sådan og sådan. Så kan de scanne og se videoen. (…) Du kan godt stå og fortælle om ti forskellige maskiner i din undervisning.
Men eleverne ved måske ikke engang hvilken maskine de kommer ud til, og så kan de
ikke huske det, når de kommer derud. De, der har brug for hjælp, kan så få den lige
med det samme.
At få informationen i kontekst, lige der hvor man har brug for den, synes at være et
væsentligt potentiale. Det gælder både grundforløbseleverne og mulige kursister i et
efteruddannelsesforløb.
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Sammenfattende kan man sige, at læreren fremhæver følgende positive aspekter ved
brugen af QR-koder og mobisticks:
 Med mobisticks og QR-koder får eleverne flere adgange til viden (lettere adgang til
alsidig viden)
 Eleverne motiveres af det produktive arbejde – ikke mindst af at videoerne skal
publiceres og kunne anvendes af andre
 Brugen af mobisticks giver mulighed for at kontekstualisere information – at eleven
kan få den rette information, lige når han eller hun har brug for den. Det betyder
dels, at viden forstås i konteksten, og dels mindsker det den ventetid, der i sig selv
kan opleves som demotiverende

6.3

Evaluering af konceptets gennemførbarhed, relevans og effektivitet
Faglærerens udtalelser i interviewet sammenholdt med vores iagttagelser i og analyse
af observationerne giver os belæg for at vurdere, at konceptet i høj grad er gennemførligt. Konceptet understøtter på den ene side den eksisterende didaktik, idet brugen af
QR-koder muliggør gennemførelsen af en APV-øvelse. På den anden side formår konceptet at transformere det eksisterende didaktiske design i retning af, at eleverne i højere grad producerer sig til forståelse. Transformationen er mulig, fordi konceptet og
det nye didaktiske design er gennemførligt inden for de rammefaktorer, som rammesætter forløbet (undervisningen gennemføres på skolen, inden for den afsatte uge, inden for de afsatte undervisningstimer med den faglærer, der er ansvarlig for forløbet).
Det fremgår af etnografiske samtaler med både faglæreren og eleverne samt af interviewet med faglæreren, at konceptet og det nye didaktiske design opleves som meget
relevant i forhold såvel målene for forløbet som den konkrete undervisningspraksis.
Effektivitet har ikke været et eksplicit kriterium for udviklingen og vurderingen af eksperimentet. Direkte adspurgt i det evaluerende interview svarer faglæreren, at alt nyt i
undervisningen selvfølgelig tager tid, indtil man lige har indarbejdet det (som en ny rutine). På spørgsmålet om hvorvidt konceptet vil belaste læreren med mere arbejde,
svarer han ”nej” – og uddyber med ”måske tværtimod” og fortsætter med at fortælle, at
det snarere frigiver tid; tid, der så kan anvendes til at vejlede nogle elever mere i dybden.

6.4

Evaluering af gennemførte forsøg med QR-koder og mobisticks i
relation til legitimitet
I vurderingen af konceptets legitimitet i forhold til de artikulerede krav til det nye design,
tages systematisk udgangspunkt i en undersøgelse af, hvorvidt konceptet matcher de
identificerede udfordringer: I hvilken udstrækning og på hvilken måde bidrager konceptet til at gøre den lovpligtige og teoretisk arbejdsmiljøundervisning mere praktisk og
praksisnær? I hvilken udstrækning og på hvilken måde bidrager konceptet til at eleverne kan arbejde med praksisnære og meningsfulde opgaver (simulationer) som gen-
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nemførelsen af en APV på skolen? I hvilken udstrækning og på hvilken måde mindsker
konceptet elevernes oplevelse af at have funktionelle læsevanskeligheder?
Vurderingen af konceptets potentiale må ses i lyset af den hidtidige praksis. Afdækningen viste, at eleverne i høj grad motiveres af praktisk og praksisnær undervisning, men
også at den designet af den eksisterende arbejdsmiljøundervisning led af lange passager, hvor eleverne var placeret i rollen som lyttere af formidling af teoretisk stof. Inddragelsen af QR-koder, mobiltelefoner og mobisticks betyder, at eleverne kan arbejde
med en aktivitet – en opgave eller et projekt om man vil, at denne aktivitet indebærer
interaktion med andre og at eleverne får mulighed for at inddrage en lang række forskellige semiotiske ressourcer. Dette udgør de situerede forudsætninger for læring. Vi
ser, at undervisningsdesignet ændrer sig fra et design, der er baseret på en dialogisk
undervisningsform i retning af et multimodalt læringsdesign, hvor eleverne gennem anvendelse af forskellige semiotiske ressourcer transformerer og repræsenterer viden.
Det nye didaktiske design sætter rammer for, at eleverne kan være meningsskabende
og producerende. Det er vores vurdering, at konceptet hermed bidrager til at gøre undervisningen både mere praktisk og mere praksisnær, og at eleverne (og læreren) formåede at indtage nye roller i undervisningen: eleverne blev mere kollaborativt problemløsende, og læreren blev i højere grad vejleder i elevernes processer.
Afdækningen viste også, at en opgave med at gennemføre en APV på skolens forskellige arbejdspladser fungerede godt, men samtidig at der var forskellige vanskeligheder
forbundet med gennemførelsen (vanskeligt at få medarbejdere til at besvare spørgsmålene, vanskeligheder med fysisk adgang til de forskellige områder af skolen). Gennem de producerede mobisticks får eleverne adgang til væsentlige informationer om
arbejdsmiljøet på det konkrete sted uden at skulle spørge medarbejdere, og hvis et
område er utilgængeligt, kan eleverne via scanning af mobisticks få virtuel adgang til
området. Det er således vores vurdering, at konceptet har bidraget til at fastholde væsentlige og meningsfulde opgaver – og dermed at fastholde udnyttelsen et vigtigt didaktisk rum (opgaverummet).
I det eksisterende didaktiske design minimerer læreren elevernes oplevelser af at have
funktionelle læsevanskeligheder ved i vid udstrækning at fortælle eleverne gennem
stoffet. I nogle opgaver, bl.a. i forbindelse med gennemførelsen af APV-opgaven skal
eleverne imidlertid overskue store mængder skriftlig tekst (for at få viden om specifikke
arbejdsmiljøproblematikker). De producerede mobisticks adresserer imidlertid denne
udfordring, idet eleverne ikke længere behøver at finde teksten på nettet og læse denne. En eller flere mobisticks kan give eleven adgang til den specifikke information –
dels ved at gemme tekststykker, der præcis passer til den konkrete arbejdsmiljøudfordring, og dels ved at rumme en lille videosekvens, som fortæller og viser den pågældende arbejdsmiljøudfordring. Vi har ikke systematisk undersøgt, om eleverne oplever
at have færre funktionelle læsevanskeligheder, men vi kan mere teoretisk konkludere,
at en sådan multimodal tilgang, som konceptet åbner for, virker inkluderende, idet læsning af lange og svært tilgængelige tekster ikke længere er en forudsætning for at kunne deltage i arbejdet med APV’en.
Endelig ved vi fra eksisterende undersøgelser og karakteristikker af erhvervsskoleeleverne, at eleverne hurtigt går i stå i deres læreproces, hvis de skal vente på, at læreren
er tilgængelig. I designet af konceptet har vi lagt vægt på, at eleverne kan få information lige der, hvor de har brug for den – kontekstualiseret. Det må vi formode ikke blot
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øger læringsværdien, men også at den lette adgang motiverer til at blive i øvelsen
(fastholdelsesmotivation). ”Læreren”, eller i hvert fald den viden man har brug for, er
tilgængelig lige der, hvor man har brug for den. Derved mindskes uønsket ventetid.
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7.

Teorigenerering
På baggrund af denne undersøgelse, vil det være muligt at foretage generaliseringer
ud fra materialet. Ikke statistiske generaliseringer, men det Kvale (1997: 228-229) betegner som analytiske generaliseringer. Ifølge Kvale indebærer analytisk generalisering
en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan
være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. Ved at specificere den tilgrundliggende dokumentation og tydeliggøre argumenterne kan forskeren sætte læseren i stand til at vurdere generaliseringspåstandens holdbarhed. Det er således i sidste
ende op til informationsmodtageren at vurdere, om resultaterne kan være vejledende
for andre situationer. På et mere overordnet niveau forekommer der også generaliseringer i form af de teoretiske bidrag, der ydes til at udvikle forskellige teorier.

Koblede kontekster via mobillæring
Projektet illustrerer, hvordan det er muligt digitalt at understøtte flere didaktiske rum.
Dels har vi set, hvordan man via QR-koder kan skabe kobling mellem teori og praksis.
På EUC Syd Lundsbjerg fungerer en række lokaler som det, man kan kalde en beskyttet praksis. Man finder således rum, der er indrettet, som henholdsvis et kontor, et lager og et værksted vil være det på en virksomhed. I denne simulerede praksis kan eleverne afprøve den teoretiske viden, de opnår i undervisningen. Dette er et generelt
undervisningsprincip på erhvervsskoler – man søger at koble teori og praksis. Ved
hjælp af QR-koder kan man understøtte denne kobling, eksempelvis ved at placere
QR-koder på en maskine, der gør det muligt på stedet at få oplysninger om betjening
af maskinen. I det konkrete eksperiment er videoerne med arbejdsmiljøkonsulenten
med til at skabe kobling mellem teori og praksis. I stedet for at læse om regler for arbejdsmiljø på internettet, kan eleverne nu få denne viden knyttet til en bestemt lokation
eller praksis. Princippet kan illustreres således:

Uddannelse
- teori

QR-koder

Beskyttet
praksis

Figur 2

Konceptet vil kunne overføres til kurser i arbejdsmiljø for medarbejdere på små og mellemstore virksomheder. Som et supplement til kursus udenfor virksomheden kan man
med fordel udvikle mobile læringskoncepter baseret på QR-koder til at skabe kobling
mellem teori og praksis, så man via disse koder henter ekspertviden ind ude i virksomheden og med det samme får denne viden kontekstualiseret. Princippet kan illustreres
således:

Kursus via
mobillæring

QR-koder

Virksomhed

Figur 3. Koblede kontekster
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Som ovenstående viser, kan der på baggrund af dette eksperiment med et didaktisk
design for mobillæring udledes en definition på mobillæring, der i højere grad end de
tidligere nævnte tager højde for, at de kontekster den lærende bevæger sig imellem
kan være såvel fysiske som virtuelle og didaktiske. Vi foreslår derfor en ny definition på
mobillæring, som lyder således:
Mobil læring er situeret læring, hvor den lærende bevæger sig mellem forskellige kontekster (fysiske, virtuelle og didaktiske) via personlige – og fortrinsvis bærbare – digitale medier.

Konceptet – QR-kuben
Målet med eksperimentet var at udvikle nye didaktiske designs for den lovpligtige arbejdsmiljøundervisning på EUD.
Inddragelse af mobillæring gennem såvel receptiv som produktiv brug af QR-koder viser sig i eksperimentet at fremstå som et nyt didaktiske designs. Et design, hvori teknologien virker transformerende i forhold til den eksisterende undervisningspraksis.
For at andre udviklere af undervisningsdesigns – det være sig lærere, ledere, pædagogiske konsulenter eller andre med interesse for udvikling af undervisning og didaktiske designs – kan lade sig inspirere af eksperimenterne, har vi valgt at supplere konklusionerne med en mere destilleret og abstrakt fremstilling af principperne i brugen af
QR-koder. Vi kalder disse principper for et samlet koncept og mener dermed, at der er
tale om én idé og en struktur, som andre praksisser kan lade sig inspirere af.
Konceptets bærende idé er praksisinddragelse. Hermed mener vi, at impulsen og den
bærende idé er behovet for praksisinddragelse. Hvordan kan praksis inddrages/ hvordan kan eleverne simulere praksis i en hands-on-præget undervisning? De tilstødende
ideer – eller de ideer der stilladserer den bærende idé, er ideen om multimodal læring.
Sekundært, men alligevel væsentligt er ønsket om at mindske elevernes oplevelser af
at have funktionelle læsevanskeligheder.
Konceptet operer i sin ”operationelle infrastruktur” med følgende elementer:
 Praksisinddragelse (høj-lav). I hvilken udstrækning og på hvilken måde inddrages
praksis?
 Kommunikations- eller interaktions-grad. I hvilken udstrækning og på hvilken måde
må eleverne kommunikere og interagere med hinanden i forståelsen af stoffet?
 Produkt/proces. I hvilken udstrækning og på hvilken måde gennemløber eleverne
en praksisnær proces – og ender med et produkt, som har en autentisk modtager?
 Produktion/reception. I hvilken udstrækning og på hvilken måde skal eleverne hhv.
recipiere og/ eller producere sig til forståelse af det faglige stof?
I overensstemmelse med principperne for innovation af nye designs har vi valgt at skitsere, hvordan principperne i konceptet kunne visualiseres. At de fire operationelle infrastrukturer ikke blot visuelt fremstilles som hjørner i en firkant, men i en kube, er for
at indicere, at QR-koder er en måde at bedrive mobillæring på – vel at mærke mobil7. Teorigenerering
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læring i den fremskrevne forståelse (se ovenstående mobillæringsdefinition). Kuben tilføjer tid og rum som væsentlige aspekter til de didaktiske kategorier i firkanten. Tid betyder ’til tiden’: at man kan få den information, man har brug for lige når man har brug
for den – kontekstualiseret og uden ventetid/ spildtid. Rum og koblingen mellem rum
står helt centralt i konceptet; det gælder både fysiske rum, virtuelle rum og didaktiske
rum. Figuren må selvsagt være rumlig.
TidTid

Produktion/ reception

kommunikation

Produkt-proces

praksisinddragelse

Fig. 4. QR-kuben
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8.

Metarefleksion
Den fjerde del af ELYKs innovationsmodel vedrører implementeringen af innovationen.
I modellen lægges op til skalering, dvs. at konceptet afprøves i nye og flere kontekster.
I denne case har vi imidlertid valgt at lægge os op af formuleringerne i en tidligere eller
simplere version af ELYK-modellen (Helms 2009), hvor der i fjerde fase ikke så meget
er vægt på opskalering, men mere på implementering af ny praksis i organisationen. At
innovationen/ konceptet gradvist bliver en del af hverdagen. Implementeringsovervejelserne i dette afsnit bygger dels på feltobservationer på Lundsbjerg herunder etnografiske interviews med medarbejdere i frokoststuen og dels på det afsluttende evalueringsinterview med faglæreren.
Hvis man forstår implementering som noget i retning af de handlinger, der gennemføres for at ændre en eksisterende praksis – fra beslutningen er taget til daglig praksis er
vedvarende ændret, kan man ikke tale om, at der er sket en implementering på organisatorisk niveau i denne case. Implementering på organisatorisk niveau er at betragte
som en forandringsproces, der kræver medarbejderkompetencer, organisatorisk støtte
og ledelsesopbakning. Det er rimeligt at antage, at alt dette kan opnås i forhold til konceptet ikke bare på EUC Syd, Lundsbjerg, men mere generelt i forhold til erhvervsskoleundervisning.
I den konkrete case har vi set, at faglærerens kollegaer er begyndt at anvende mobisticks. En faglærer viser os i forbindelse med observationer af eksperimentet i september 2011 eksempler på mobisticks, han selv har produceret til eleverne (forklaringer af
matematiske formler). Det ser vi som én form for implementering. Ikke en strategisk og
organisatorisk implementering, men en implementering, der foregår via det, man kan
kalde praksisfællesskab blandt faglærerne på skolen.
Et andet eksempel på implementering i praksis (og dermed en vurdering af konceptets
bæredygtighed) er, at faglæreren også i den efterfølgende arbejdsmiljøundervisning
har arbejdet med mobisticks. Det fortæller han i interviewet. Det vil sige, at han har
overskredet den kritiske fase fra udviklingsprojekt til drift. Brugen af konceptet – QRkoder og mobisticks – indgår nu i faglærerens undervisning, men det er ikke bundet til
de specifikke QR-koder, der er udviklet i eksperimentet og den specifikke scanner. I refleksionerne over konceptets muligheder fremhæver faglæreren eksplicit, at det ikke så
meget er teknologien, men det, at man kan lave videoklip, som giver eleven eller den
lærende informationerne netop der, hvor man har brug for den, der er perspektivet. Det
andet centrale perspektiv er, som faglæreren understreger, tilrettelæggelsen af undervisningen på en måde, så det ikke kun handler om, hvordan eleverne kan få adgang til
viden, men i lige så høj grad om, at eleverne kan producere sig til forståelse af det faglige stof.
Ønsker man at tænke i organisatorisk implementering af konceptet, foreslår faglæreren, at man tænker i fx små workshops, hvor lærerne dels kan se små praktiske eksempler på hvordan mobillæring gennem QR-koder og mobisticks kan inddrages i deres undervisning og dels får mulighed for selv at lave mobisticks.
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9.

Konklusion
I projektet er udviklet et koncept for undervisning i arbejdsmiljø i form af et forløb på en
uge for elever på indgangen ”Transport og Logistik” hos erhvervsskolen EUC Syd
Lundsbjerg. Konceptet bygger på en bærende idé om praksisinddragelse samt tilstødende ideer om multimodal læring, aktiverende undervisningsformer samt et ønske om
at mindske elevernes oplevelser af at have funktionelle læsevanskeligheder.
I overensstemmelse med intentionerne i ELYK-projektet har vi arbejdet med ELYKprojektets model for udvikling af ny og bedre praksis, ELYK’s innovationsmodel. Denne
bygger på nogle grundlæggende principper om brugerdreven innovation og design based research. Det metodiske afsæt i brugerdreven innovation har betydet, at vi har ikke
blot har inddraget, men i vid udstrækning fulgt læreren i alle udviklingens faser.
I re-designet af kurset eksperimenteres med mobillæring, når eleverne via konceptet
mobisticks anvender en smartphone eller iPad2 til at læse 2D-koder (mobisticks) med
informationer som led i udarbejdelsen af APV’en. Men eleverne producerer også i
grupper videoer, der omhandler arbejdsmiljøproblematikker. Disse videoer får autentiske modtagere, idet de indgår i nye holds APV-undersøgelser på skolen.
Projektets konklusion er, at eleverne ved selv at producere små mobisticks a la dem,
konsulenten og ELYK-forskerne har produceret, går fra knowledge telling til knowledge
transforming – fra at kopiere ”svar” til at agere ”svar”.
Før: Eleverne bearbejder ikke informationen, men copy-paster den direkte ind i besvarelsen. Der går så at sige en lige linje fra tekst 1 til tekst 2.

Tekst 2

Tekst 1

Fig.5.T1->T2

Efter: Eksperimentet viser, at elever fra tekst 1 bevæger sig ud i et uderum – gør noget
med og ved teksten, transformerer den og giver den sit eget udtryk. Der er så at sige et
uderum eller bearbejdningsrum mellem tekst 1 og tekst 2:

Tekst 2
Tekst 1

Samarbejdsrum –
manuskript - produtkion

Fig.6.T1-ude-T2
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Vores eksperiment viser, at mobiltelefonen er et godt undervisningsredskab i forskellige undervisningsrum – det gælder fysiske rum, virtuelle rum (etablerer et virtuelt lag eller rum til det fysiske rum) og i flere didaktiske rum. Vores eksperiment viser især mobiltelefonens muligheder i opgaverummet og projektrummet.
Vi kan iagttage, at konceptet både har understøttet og udviklet det eksisterende didaktiske design: konceptet muliggør, at eleverne fortsat kan arbejde med APV-øvelse, den
orale kultur bibeholdes, men konceptet bryder også med en række af de eksisterende
didaktiske strukturer: undervisningsformen var præget af klassesamtale, kooperativt
gruppearbejde og reception, hvor undervisningsformen under ekspimentet med det
nye didaktiske design er karakteriseret ved klassesamtale, kollaborativt gruppearbejde
og produktion.
Dette koncept for undervisning i arbejdsmiljø er udviklet til en erhvervsskole, men vi
har argumenteret for, at konceptet også vil kunne anvendes i efteruddannelsesforløb
eller kurser i arbejdsmiljø målrettet medarbejdere i små og mellemstore virksomheder,
hvor man sandsynligvis vil genfinde samme udfordring i forhold til at tilrettelægge et didaktisk design for undervisningen i arbejdsmiljø, som virker engagerende og motiverende på kursisterne.
Tidligere undersøgelser har vist, at it er udbredt på erhvervsuddannelserne, men it har
kun i begrænset omfang ændret de undervisningsmetoder og arbejdsformer der benyttes, og at it-anvendelsen derfor heller ikke har ændret underviserrollen i større udstrækning. It-anvendelsen har således karakter af en remediering, hvor kendte undervisningsformer stadig praktiseres – nu blot med anvendelse af
præsentationsprogrammer og tekstbehandling i stedet for tavle og kridt eller papir og
blyant.
Ny teknologi kan være en katalysator for nye praksisser. Men det kræver, at nogen udnytter teknologiens potentiale; udnytter de mulige undervisningshandlinger, som teknologien åbner for. Den nye teknologi skal med andre ord didaktiseres.
Den konkrete praksis og samarbejdet med faglæreren har i dette eksperiment fungeret
som et kreativt udviklingsrum, der har vist det udviklede koncepts didaktiske potentiale.
Forhåbentlig kan dette potentiale fremadrettet realiseres i nye undervisningsmæssige
sammenhænge.
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Bilag 1

§ 1. Undervisningsministeren tilrettelægger et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og den offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder.

Stk. 2. Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at

1) motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser,

2) give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,

3) bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,

4) imødekommer arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling,
herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,

5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og

6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135656
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Bilag 2

ELYK – DREJEBOG TIL VIDEOSEKVENSER.
LAGER:
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/brancheindgang2008/handel/~/link.aspx?_id=3dad7a17c64144b6a767bac0627981b2&_z=z



Velfærdsforanstaltninger (omklædning, toiletforhold, badefaciliteter, spiseforhold)
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-vejledninger-om-arbejdsstedets-indret/a1-fastearbejdssteder/a113-velfaerdsforanstaltninger-pa-faste-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-meddelelser-om-arbejdsstedets-indretn/rloia-1031velfaerdsforanstaltn-skiftend.aspx
www.am-gruppen.dk


Reoler – truckværn, mærkning af hylder, forankring

http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/ha
andbog_lagre_vare.pdf
www.am-gruppen.dk
 Løft og placering af varer på reoler – rækkehøjder mv.
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/pak
kedistribution_2.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/loft/tjek-dine-loft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/atvejledninger-om-arbejdets-udforelse/d3-ergonomi/wit-d31-loft-traek-ogskub.aspx
http://www.bevarryggen.dk/
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www.am-gruppen.dk


Pakning af kasser på borde – arbejdshøjder, vægt, gulvbelægning (hårdt
underlag)
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdetsudforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d3ergonomi/~/link.aspx?_id=976344da397747d0a941c2933ed1a058&_z=z
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniskehjaelpemidler/at-meddelelser-om-tekniske-hjaelpemidler/rloia-2041lofteborde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniskehjaelpemidler/at-meddelelser-om-tekniske-hjaelpemidler/rloia-20211-anv-afhejse-lofte-og-trans.aspx
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/pak
kedistribution_2.pdf


Ompak af paller (fra palle til palle) – arbejdshøjder, vægt
(links som ovenfor ved ”pakning af kasser”)



Belysning – rumbelysning og arbejdspladsbelysning

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-vejledninger-om-arbejdsstedets-indret/a1-fastearbejdssteder/rloia-a15-kunstig-belysning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-vejledninger-om-arbejdsstedets-indret/a1-fastearbejdssteder/a110-flugtveje-og-nodbelysning.aspx
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/ha
andbog_lagre_vare.pdf


Indretning af værkførerkontor – placering, ventilation, udsyn mv.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-vejledninger-om-arbejdsstedets-indret/a1-faste-arbejdssteder.aspx
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http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-vejledninger-om-arbejdsstedets-indret/a1-fastearbejdssteder/~/link.aspx?_id=e733baf9593f46dbad63c149a07d4200&_z=z
 Støj – generelt

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/atvejledninger-om-arbejdets-udforelse/d6-stoj-vibrationer-mv/rloia-d61-stoj.aspx


Eltruck – opladeområde mv.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniskehjaelpemidler/at-meddelelser-om-tekniske-hjaelpemidler/rloia-2011gaffeltruck.aspx
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/pakke
distribution_2.pdf

AUTOVÆRKSTED:
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/brancheindgang2008/industri/~/link.aspx?_id=94b6cc29962d45bfa665fc47d12a38cb&_z=z
http://www.i-bar.dk/Vejledninger%20mm/Brancher/Auto.aspx?lg=ibar



Maskiner – håndværktøj, krav til maskinkort, eftersyn, nødstop, instruktion

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniske-hjaelpemidler/atvejledninger-om-tekniske-hjaelpemidle/b1-maskiner/wit-b13-maskiner-ogmaskinanlaeg/b13-maskiner-og-maskinanlaeg.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniske-hjaelpemidler/atvejledninger-om-tekniske-hjaelpemidle/b2-lofte-hejse-ogtransportredskaber/b23-autoloftere.aspx
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Kemi – generelt. Leverandørbrugsanvisninger, arbejdspladsbrugsanvisninger, transport af farligt gods.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/stoffer-og-materialer/atvejledninger-om-stoffer-og-materialer/c0-generelt-og-diverse/c012leverandorbrugsanv-stof-og-materi.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/stoffer-og-materialer/atvejledninger-om-stoffer-og-materialer/c0-generelt-og-diverse/c011arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat.aspx
http://www.styrpaastofferne.dk/



Udsugning – krav.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedetsindretning/at-vejledninger-om-arbejdsstedets-indret/a1-fastearbejdssteder/~/link.aspx?_id=7c7ba01c1a5e4937b6eb057b16930cb5&_z=z


Orden og ryddelighed – generelt. Tid, trivsel og ulykkesforebyggelse.

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/ulykker.aspx


Stiger – generelt. Vedligehold, eftersyn, ulykkesforebyggelse.

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/ulykker.aspx
http://www.am-gruppen.dk/index.php?side=9&news=2
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniske-hjaelpemidler/atvejledninger-om-tekniske-hjaelpemidle/b3-stilladser-og-stiger/wit-b311-brug-aftransportable-stiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/tekniske-hjaelpemidler/atmeddelelser-om-tekniske-hjaelpemidler/rloia-2031-lavetstiger.aspx
EDB-ARBEJDSPLADSER:
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/200917-kontor.aspx
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Indretning af edb-arbejdspladsen – generelt.

http://www.am-gruppen.dk/downloadpdf/tommelfingerregler.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/atvejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/wit-d23skaermarbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/atvejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-afarbejde/~/~/link.aspx?_id=e733baf9593f46dbad63c149a07d4200&_z=z
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/brancheindgang-2008/kontor-ogkommunikation/wwwkontoratdk/de-vigtigste-regler/ergonomiskarbejdsmiljo.aspx



Storrumskontorer – støj og regler for samvær.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ:
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/psykisk-arbejdsmilljo.aspx
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