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Forord 
 
 
ITMF Projektet 441 Teknologi og kompetenceudvikling startede i august 2002 som en del 
af det danske undervisningsministeriums store satsning IT og medier i folkeskolen 
(ITMF). Undervisningsministeriet påbegyndte ITMF projektet i efteråret 2000. Projektet 
blev til på baggrund af en bevilling på 340 millioner kroner afsat på finansloven til udvik-
lingsprojekter i folkeskolen med fokus på den pædagogiske anvendelse af it og medier i 
undervisningen.  
 

Projektet har sit udgangspunkt i ønsket om at styrke udviklingen og den pædago-
giske anvendelse af IT i folkeskolens undervisning og at gøre IT og medier til en 
medspiller og drivkraft i skolens daglige virksomhed. 
Det væsentlige ved dette projekt er integrationen af den pædagogiske side af IT og 
medier, og brugen heraf til at fremme de indholdsmæssige mål og skolesyn. Det er 
således ikke teknikken, der er i centrum. 
Mulighederne for at udnytte IT og medier i uddannelsessystemet er utallige, og der-
for er det især på grundskoleniveau vigtigt, at eleverne får mulighed for at tilegne sig 
de grundlæggende kompetencer, der knytter sig til at kunne håndtere de nye medier, 
så de kan blive hensigtsmæssige redskaber i deres udvikling. 
For at medvirke til at sikre en fremadrettet virkning af projektet skal det gennem-
føres i et samarbejde mellem den pædagogiske praksis i skoleverdenen og de forsk-
ningsmiljøer, institutioner og producenter, der er med til at skabe rammerne for fol-
keskolens undervisning (www.uvm.dk) 
 

 
I forbindelse med hvert ITMF projekt har der været tilknyttet et forskningsprojekt, som 
har fulgt udvalgte aktiviteter og belyst særlige perspektiver i udviklingsprojektet. Denne 
rapport markerer afslutningen på forskningstilknytningen til ITMF projekt 441. Forsk-
ningsprojektet er gennemført som et følgeforskningsprojekt af forskningsassistent, cand. 
comm., Mikala Hansbøl og forskningsprogramleder, lektor, ph.d., Birgitte Holm Sørensen. 
Begge er ansat ved Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske 
Universitet og deltager i forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv.  
 
April 2004  
 
Mikala Hansbøl 
Birgitte Holm Sørensen 
Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv 
Danmarks Pædagogiske Universitet 
 

http://www.uvm.dk/
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1. Indledning 
 

Maglegårdsskolen 

Maglenews er et medieprojekt med brug af digitale medier til nyhedsformidling gennem 
produktion af en skole-webavis og nyhedsreportager i udskolingen ved Maglegårdsskolen 
i Gentofte. Maglegårdsskolen deltager i Gentofte Kommunes skoleudviklings- og udbyg-
ningsprojekt (SKUB: http://www.skub.dk/) og karakteriseres herigennem som en af ”frem-
tidens skoler”. At være en af fremtidens skoler betyder i denne sammenhæng, at skolen 
som helhed har været genstand for gennemgribende forandringer. Skolen har gennemgået 
en ombygnings- og udbygningsproces med det formål at skabe rammer, der inviterer til et 
åbent læringsmiljø. Den ombyggede skole blev indviet i december 2001. Maglegårdssko-
len har ydermere gennem en årrække eksperimenteret med de fysiske og sociale rum gen-
nem udvikling af nye undervisnings-, organiseringsformer og pædagogiske metoder. Sko-
len har fokus på fleksibilitet i undervisningen, og det er et fælles mål at skabe rammer, der 
så vidt muligt animerer til elevernes selvstændighed, aktivitet, kreativitet og produktivitet. 
Børnene på Maglegårdsskolen er vant til at arbejde på forskellige måder, og både gruppe-
arbejde og projektarbejde er velkendte arbejdsformer i skolehverdagen. 
 
Maglegårdsskolen er organiseret i hjemområder på indskolings-, mellemtrins- og udsko-
lingsniveau med tre årgange i hvert hjemområde. I udskolingen, som der er fokus på her, 
er der to hjemområder, H og I, og til hvert hjemområde hører én 7., 8. og 9. klasse og et 
lærerteam bestående af de lærere, som underviser de tre klasser i det pågældende hjemom-
råde. Et hjemområde består af tre årgangsrum, et grupperum og et fælles opholdsrum med 
tekøkken. Hvert hjemområde har adgang til fire nye internetforbundne computere, nogle 
ældre computere og en printer samt to digitale videokameraer, fire digitale kameraer, en 
bærbar PC og en bærbar MAC computer samt et stativ, mikrofon, højtalere og projektor til 
at fremvise på. Endvidere har der været adgang til computere i skolens mediatek. Hjem-
området som metafor signalerer, at det er et sted, hvor elever og lærere hører til og kan fø-
le sig hjemme. I hjemområderne arbejdes både med klasseundervisning og flere andre 
former for undervisning og læring på tværs af klassetrin og fag.   

 
Udviklingsprojektet 

Maglenews projektet, som der er fokus på i denne rapport, blev igangsat på Maglegårds-
skolen i begyndelsen af 2003 som hovedaktivitet i forbindelse med skolens deltagelse i IT, 

http://www.skub.dk/
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medier og folkeskolen (ITMF1) projekt 441 ”Teknologi og kompetenceudvikling”. ITMF 
projekt 441 har haft som mål at: 
 
”udvikle redskaber og praksis, hvor teknologi dokumenterer, bevidstgør og videreudvikler 
fag- og læringskompetencer hos eleverne inden for evaluering og prøver. Dette i de stadig 
mere selvstændige og identitetsdannende læringssituationer, som de møder i overbygnin-
gen.  
Udviklingspotentialet i brugen af IT består i, at evaluering og opgaver kan målrettes til og 
af den enkelte elev - i relation til elevens niveau. Teknologien byder på kommunikation på 
mange niveauer (bl.a. multimedie), som kan tilpasses både elevens kompetencer og prøve-
niveauet.  
Sigtet er at udvikle læringsstrategier, der øger meningsfuldheden og udbyttet af den dagli-
ge skolegang samt forbereder eleverne optimalt på ungdomsuddannelser, arbejds- og 
samfundsliv.” (Jf. projektresumé: http://www.itmf.dk/.)  
 
Ét er de intentioner, som indledningsvist blev formuleret, noget andet er de aktiviteter, 
som er realiseret i forbindelse med udviklingsprojektet. Udviklingsprojektet involverede 
oprindeligt ”udskolingen i Hellerup, Tjørnegård og Maglegård distrikt med hovedfokus på 
Maglegård.” (Udviklingsprojektbeskrivelse: 5). To af hovedaktiviteterne i udviklingspro-
jektet har været Linuxpiloterne2 på Tjørnegårdsskolen og Maglenews projektet på Magle-
gårdsskolen. Forskningsprojektet beskæftiger sig efter aftale med projektleder kun med de 
aktiviteter, som har været iværksat på Maglegårdsskolen, specielt med fokus på Magle-
news projektet.  
 
Ovenfor har vi markeret de dele af udviklingsprojektets målsætning, som har været i fokus 
på Maglegårdsskolen. De oprindeligt formulerede intentioner (jf. projektbeskrivelsen: 4) 
om at sætte fokus på evaluering og prøver har stort set ikke været genstand for opmærk-
somhed i udviklingsprojektet. Derimod har fokus været rettet mod udvikling af en nyska-
bende pædagogisk praksisform, hvor it og medier i høj grad bidrager til at dokumentere, 
bevidstgøre og videreudvikle elevernes læringskompetencer samt giver plads til udvikling 
af anderledes læringsstrategier i skolehverdagen. Projektdeltagerne på Maglegårdsskolen 
har særligt rettet blikket mod mulighederne for at organisere anderledes projektarbejdsfor-
løb på tværs af fag, klassetrin og den ’traditionelle undervisning’, hvor refleksion og krea-
tive multimedieproduktioner indtager en central position i tilknytning til hverdagen i ud-
                                                 
1 ” For at styrke folkeskolens hverdag og udvikling er det besluttet frem til år 2004 at bevilge 340 mio. kr. til 
den pædagogiske anvendelse af IT og andre medier i undervisningen. Overskriften er: "IT, medier og folke-
skolen". (Kilde: 
http://us.uvm.dk/grundskole/udviklingsaktiviteter/initiativerogprojekter/_itmedier/del1.htm?menuid=1025). 
Kort beskrivelse af udviklingsprojekt 441 og forskningstilknytningen findes på ITMF projektets hjemme-
side: http://www.itmf.dk/. 
2 Et forsøg med linuxbaserede computere i et tynd-klient netværk på Tjørnegårdsskolen se: 
http://www.linuxpiloterne.dk/. 

http://www.itmf.dk/
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skolingen. I denne sammenhæng har evaluering været et fast, men uformelt og tværgående 
element i hverdagen som en både elev- og lærerstyret dimension af Maglenews projektet. 
Hovedfokus har således været på det punkt i udviklingsprojektets beskrivelse, hvor evalu-
ering er beskrevet som: ”Erfaringer med en eksperimentel skolehverdag i den teambasere-
de, teknologiske og fleksible skole” (s.6). 
 
ITMF 441 projektgruppen har formelt været sammensat af fire ITMF lærere – to lærere fra 
hvert hjemområde – og 12 ITMF elever – seks elever fra hvert hjemområde fordelt på de 
forskellige klassetrin. Både ITMF elever og lærere har deltaget i forskellige ’redskabskur-
ser’, hvor de har lært om optagelser med bl.a. digitalt videokamera og redigering af opta-
gelserne samt produktion i PowerPoint og af hjemmesider. Hensigten har været, at de fire 
lærere og 12 elever skulle føle sig så fortrolige med brugen af de forskellige medier, at de 
kunne fungere som ressourcepersoner i forbindelse med opstarten af Maglenews og endvi-
dere i forbindelse med anvendelse af digitale medier i andre projekter og den faglige un-
dervisning. 

 
Forskningsprojektet 

Forskningsprojektet har fokuseret på de særlige pædagogiske og læringsmæssige mulighe-
der, som opstår gennem brug af digitale medier i forbindelse med forskellige projektar-
bejdsformer. Oprindeligt var det forskningens formål at undersøge, hvilken betydning an-
vendelsen af digitale medier har for elevernes læring i projektforløb (projektopgave), og 
på hvilke måder og til hvad eleverne anvender de digitale medier.  
Det skal bl.a. undersøges:  

• hvilken betydning anvendelsen af digitale medier har for elevernes læreprocesser i 
projektforløb (projektopgave), og på hvilke måder og til hvad eleverne anvender de 
digitale medier,  

• hvordan eleverne vil anvende digitale projektredskaber til projektprocesser,  
• hvad de digitale medier betyder for elevernes læringsnetværk og vidensdeling - og 

i relation hertil undersøges brug og betydningen af de fysiske og virtuelle rum,  
• om og på hvilke måder eleverne udnytter erfaringer fra deres brug af de digitale 

medier uden for skolen, og om digitalt baserede projektforløb udvikler nye projekt-
former og dermed udfordrer den projektpædagogiske teori og praksis.  

(Forskningsresumé: http://www.itmf.dk/) 
 
Forskningsprojektet beskæftiger sig, som allerede nævnt, kun med de aktiviteter, som har 
været iværksat på Maglegårdsskolen. Da Maglegårdsskolens projektdeltagere i udvik-
lingsprojektets første fase besluttede at arbejde med Maglenews, ændrede vi fokus i forsk-
ningsprojektet, således at Maglenews i højere grad var genstand for forskningsprojektet 
end andre projektforløb og projektopgaver. Det viste sig hurtigt, at projekt Maglenews re-

http://www.itmf.dk/
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præsenterede en radikalt anderledes tænkning om projektarbejdets organisering, betydning 
og position i skolehverdagen set i forhold til de ’traditionelle’ problemorienterede projekt-
arbejdsforløb, der ofte er meget tekstbaserede og kun i begrænset omfang involverer digi-
tale medier3. I udskolingen på Maglegårdsskolen arbejdes der i perioder med forskellige 
projektforløb, og alle årgange på 7.-9. klassetrin gennemfører en projektopgave i perioden 
fra januar til april. Projekt Maglenews er et multimedie projekt, som foregår på tværs af 
fag, klassetrin og undervisning. Vi besluttede derfor, at forskningsprojektet skulle tage ud-
gangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:  
 
Hvilken betydning har anvendelsen af digitale medier for elevernes læreprocesser med 
projektet Maglenews, på hvilke måder udfordrer Maglenews den projekt- og billedpæda-
gogiske teori og praksis i folkeskolen, og herunder, på hvilke måder får Maglenews betyd-
ning for lærere og elever i skolehverdagen? 
 
I forbindelse med de forskellige Maglenews-forløb har vi særligt interesseret os for at un-
dersøge: 
- på hvilke måder anvendelsen af de digitale medier får betydning for kommunikationen 

i Maglenews-forløbene mellem eleverne og mellem elever og lærere 
 
- på hvilke måder organiseringen af Maglenews-forløbene, som en parallel aktivitet og 

integreret del af skolehverdagen, får betydning for elever og lærere i skolehverdagen 
specielt i relation til læringsnetværk  

 
- om og på hvilke måder eleverne udnytter erfaringer fra deres brug af de digitale medi-

er uden for skolen i Maglenews og trækker erfaringer fra Maglenews ind i de andre 
projektaktiviteter i skolehverdagen 

 
- om og på hvilke måder organiseringen af Maglenews og fokus på multimedieprodukti-

oner virker refleksions-, kommunikations- og fællesskabsfremmende i udskolingen 
 
 
Forskningsprojektet er forløbet over perioden september 2002 til december 2003. Indsam-
ling af empiri er foregået i foråret 2003, hvor vi dels intensivt har fulgt enkelte og dels 
ekstensivt har fulgt flere Maglenews-forløb.  
 
 

                                                 
3 Om end at disse forløb involverede mere aktiv og omfattende brug af digitale medier til forskellige formål 
(fx gennemførsel af interviews, projektfremlæggelser vha. videooptagelser, voxpop og PowerPoint præsenta-
tioner) end, hvad der typisk er tilfældet i forbindelse med det ’traditionelle’ projektarbejde i folkeskolen. 
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2. Teori  
 

Projektarbejde og læring 

I forbindelse med folkeskoleloven fra 1993 blev den obligatoriske projektopgave i 9. og 
10 klasse indført (gældende fra 1. august 1996). Formelt markerer folkeskoleloven af 1993 
således begyndelsen på institutionaliseringen af projektarbejde i relation til folkeskolen i 
Danmark. Projektarbejdet kan med udgangspunkt i bekendtgørelsen om projektopgaven 
og hovedparten af litteraturen om projektarbejde i folkeskolen beskrives som et pædago-
gisk arbejdsmønster, der er karakteriseret af fem principper (Kristensen, 1997, s.24): 

1) et princip om problemorientering 
2) et princip om produktorientering 
3) et princip om deltagerstyring eller fællesstyring 
4) et princip om tværfaglighed og dermed faglighed/faglig kvalitet 
5) et princip om eksemplarisk indholdsvalg. 

 
Fra uddannelsespolitisk side har man hentet inspiration til en forståelse af projektarbejdet i 
det traditionelle problemorienterede projektarbejde, som er grundlæggende forankret i 
Knud Illeris’ beskrivelser (se fx Illeris 1998). Dermed har folkeskolen overført en univer-
sitær måde at forstå og praktisere projektarbejde på. Det problemorienterede projektarbej-
de er en intellektuel og verbal indgang til projektarbejdet, som blandt andet Susanne V. 
Knudsen har kritiseret for at passe dårligt sammen med æstetisk orienterede projekter 
(Knudsen 1999a). Hun fremhæver, at det problemorienterede projektarbejde er præget af 
en fasetænkning, der er forankret i en rationel, logisk og lineær forståelsesmåde, og at pro-
blemformuleringstilgangen kan skabe lukkede og forudsigelige projekter.  
 
Frode Boye Andersen kalder den ”Illeriske” tilgang for en rationalistisk projekttilgang, der 
”insisterer på en videnskabeliggørende substans som projektarbejdets omdrejningspunkt” 
(Andersen 1999:159). Denne instrumentalisering og monopolisering af projektarbejdet har 
blandt andet medført, at det projektpædagogiske arbejde i grundskolen i udpræget grad har 
været båret af en grundlæggende antagelse om, ”at det at lave projektarbejde ikke er noget, 
børn bare uden videre kan... Det er noget, der skal læres gennem systematisk arbejde med 
projektarbejdsformen gennem et helt skoleforløb, og som man derefter stadig kan blive 
bedre til” (Kristensen 1997:22). Dette syn ses også repræsenteret i den omfattende mæng-
de vejledende litteratur om projektarbejde i folkeskolen, som er publiceret igennem de sid-
ste 10 år. Tilgangen til projektarbejdet er ofte kendetegnet ved en frygt for at ’slippe ele-
verne løs’, og som en følge heraf beskæftiger litteraturen sig med forskellige metoder til at 
undgå kaos. Skolen er traditionelt karakteriseret ved orden, og den usikkerhed, der er for-
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bundet med, at eleverne arbejder alene og selvstændigt i projekter, medfører, at der udvik-
les planer, metoder og regler for, hvordan der arbejdes med projekter. 
 
I de sidste 10 år har man talt om et paradigmeskifte indenfor uddannelsesverdenen fra et 
fokus på undervisning som forudsætning for læring til et fokus på undervisning som en 
særlig iscenesættelse af rum til læring. Det nye paradigme betegnes ”det spirende para-
digme” (Bryderup 2002b) og har afsæt i et fokus på uddannelse i informationssamfundet, 
hvor læring betragtes som et livslangt – i høj grad uformelt - projekt og et integreret ele-
ment i samfundet. Børnene ses som aktive deltagere i egne læreprocesser og læring betrag-
tes som en proces, der foregår gennem samarbejde og engagement. Herudover anerkendes 
at læring også er en individuel proces, og at det derfor er væsentligt at tilbyde forskellige 
læringsrum. Projektarbejde, tværfaglige emner, problemorienterede metoder og undervis-
ningsdifferentiering betragtes som centrale pædagogiske indfaldsvinkler til uddannelse i 
informationssamfundet. Det spirende paradigme er inspireret af konstruktivistiske lærings-
teorier. 
 
Ifølge Wackerhausen har den vestlige kultur været domineret af en række antagelser om 
viden, læring og kompetencer, som han kalder de fem ”klassiske” dogmer: 

1. Dogmet om viden: Viden er eksplicit, kan udtrykkes i sproglig form og er sand. 
2. Dogmet om regler: Færdigheder - forandring og den fysiske verdens opførsel - la-

der sig beskrive i regler. 
3. Dogmet om kompetence: Kompetence er konstitueret af eksplicit viden kombineret 

med regel-baserede færdigheder i at anvende denne viden over for de problemer, 
som falder ind under ens faglige felt. 

4. Dogmet om adskillelsen mellem person og fag: professionel, kompetent fagudø-
velse er personlighedsekstern. 

5. Dogmet om det enkelte individ som subjektet for læring og kompetencer: Individet 
adskilt fra praksis. 

(Wackerhausen, 1999a, s.24-25) 
 
Problemet med disse forestillinger om viden, læring og kompetencer er ifølge Wackerhau-
sen, at de negligerer, at viden også kan være tavs4; at færdigheder ikke nødvendigvis lader 

                                                 
4 ”Den tavse viden kan deles op – om end ikke knivskarpt – i henholdsvis aktuel tavs viden og principiel tavs 
viden. Aktuel tavs viden dækker her viden, som mennesket er i besiddelse af, men som ikke er sprogligt i-
tale-sat, men som i princippet kan i-tale-sættes på en udtømmende måde. Principiel tavs viden er viden, der i 
mere principiel forstand ligger uden for det eksakte sprogs grænser. Dvs. viden som ikke på udtømmende vis 
kan ”eksternaliseres” og gives selvstændig eksistens, altså viden der ikke på udtømmende vis kan gives fuldt 
til kende i sætninger, og hvor sætningskendskab alene følgelig ikke er kendskab nok.” (Wackerhausen, 
1999a, s. 30) Ifølge Wackerhausen er der tavse dimensioner i enhver kompetent praksis. ”Disse vidensfor-
mer er dog ikke jævnt fordelt ud over de forskellige ”fagområder”; Således er det f.eks. i relativ høj grad 
muligt at udtrykke vor viden om den fysiske verden i det eksplicitte og eksakte sprog, men jo nærmere vi 
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sig beskrive med regler; at kompetencer er konstituerede af eksplicit såvel som tavs viden 
kombineret med regel-baserede og ikke-regel-baserede færdigheder i at anvende denne vi-
den; at viden både kan være en personlig, kropslig, kognitiv og ikke-personlig størrelse, og 
at viden knytter sig til praksis. Ifølge Wackerhausen er viden, læring og kompetencer altid 
forbundet med de redskaber, vi bruger og de rum, hvori vi agerer. Viden, læring og kom-
petencer er med andre ord altid fysisk situeret og distribueret og sædvanligvis socialt situe-
ret og distribueret (Wackerhausen, 1999a, s.34).  
 
Det problemorienterede projektarbejde er en almen projektpædagogisk metode og repræ-
senterer dermed en dekontekstualiseret og ahistorisk forståelsesmåde. Det problemoriente-
rede projektarbejde har fokus på eksplicit viden – viden som kan italesættes mundtligt el-
ler skriftligt – og regelbaserede færdigheder. Med afsæt i Wackerhausens teori om viden, 
læring og kompetencer må det problemorienterede projektarbejde betragtes som en be-
grænsende indfaldsvinkel til børnenes læring, blandt andet fordi det problemorienterede 
projektarbejde fremhæver en bestemt arbejdsform, som kan være begrænsende for kreati-
vitet og føre til en rigiditet i arbejdsprocessen. Laila Aase foreslår, at projektarbejde i ste-
det betragtes, som ”et mangfold av arbeidsmåter basert på et helt bestemt læringsteoretisk 
grunnsyn” (Aase 1999:132). Det synes imidlertid heller ikke at være løsningen at sætte 
projektarbejde lig med ét bestemt læringsteoretisk grundsyn. Udgangspunktet for både det 
problemformulerede projektarbejde og klasseundervisningen er vel netop to meget forskel-
lige læringsteoretiske grundsyn. 
 
Mads Hermansen definerer læring som: ”Det er læring, hvis man kan identificere en for-
skel ved tilegnelse af færdigheder og kundskaber, erhvervelse af motoriske færdigheder, 
adfærdsændringer, holdningsændringer og følelsesrelationer i tilknytning til visse foreteel-
ser” (Hermansen 2001: 14).  
 
Hvis vi ser på selve læreprocessen, så vil det i relation til projektarbejde være relevant at 
se på læring som en proces, der fungerer i et socialt felt, og som er præget at gensidighed 
og sammenhæng. Det begreb om læring, der opereres med her, forstår læring som både en 
individuel og social proces, der er medieret af digitale og andre artefakter. Den sociale læ-
ring spiller en væsentlig rolle for børns brug af digitale medier udenfor skolen og også i 
skolen (Sørensen & Olesen 2000, Sørensen, Jessen & Olesen 2003). I forbindelse med so-
cial læring aktualiseres Etienne Wengers teori og læring i praksisfællesskaber. Etienne 
Wenger henter oprindeligt sit grundlag i de teorier om mesterlære eller læring gennem le-
gitim perifer deltagelse i praksis, hvor man starter som ”lærling” og skridt for skridt ind-
øves i et fællesskab5 (Lave og Wenger 2003). Wegners teori er udviklet på baggrund af 

                                                                                                                                                   
kommer det sociale, det psykiske og betydningsmæssige, jo forholdsvis mere fylder de tavse sider.” (Wa-
ckerhausen, 1999a, s.32) 
5 Disse teorier har han udviklet sammen med Jean Lave. 



 

 

12 

12 

den læring, der finder sted på arbejdspladser (Wenger 1998, Wenger, McDermott & Sny-
der 2002). Wengers teori om læring i praksisfællesskaber kan ses som et opgør med for-
ståelsen af vidensoverførsel fra lærer til elev. Teorien er i relation til undervisningskontek-
ster særlig velegnet i forbindelse med projektorienterede arbejdsformer og andre lærepro-
cesser, hvor de lærende er styrende i processen, hvilket er tilfældet med Maglenews, som 
konstrueres i et fællesskab, der antager karakter af praksisfællesskaber. Praksisfællesska-
ber beskrives som »… groups of people who share a concern, a set of problems, or a pas-
sion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interac-
ting on an ongoing basis« (Wenger, McDermott & Snyder 2002:4). Wenger retter op-
mærksomheden mod konteksten, idet læring foregår i den daglige praksis. I det følgende 
skal der kort gøres rede for nogle centrale begreber i Wengers teori om praksisfællesska-
ber. 
 
I praksisfællesskabet indgår en løbende meningsforhandling, som tjener til at forstå det, 
der arbejdes med. På baggrund af denne meningsforhandling foregår der en social 
konstruktion af mening, som refererer til den mening, der dannes som en forståelse i for-
bindelse med den situation, man befinder sig i (Wenger 1998: 53-54). Der er med andre 
ord tale om en situeret forståelse. I denne meningsforhandling indgår deltagelse og reifika-
tion, der kan oversættes til tingsliggørelse, som centrale faktorer. Deltagelse og reifikation 
er både adskilte og sammenhængende processer, hvor deltagelsen er en aktiv og kompleks 
proces, som kombinerer handling, tale, tænkning, følelse og tilhørsforhold. I deltagelse 
indgår gensidighed mellem de personer, der indgår i fællesskabet og omfatter gensidige re-
lationer, som både kan være konfliktfyldte og harmoniske. Disse gensidige relationer har 
indflydelse både på det enkelte individ og fællesskabet. Fællesskabet rækker imidlertid 
over selve interaktionen. I reifikationen konkretiseres den mening, som fællesskabet dan-
ner gennem forhandling fx i begreber og symboler. Det sker eksempelvis, når fællesska-
bets medlemmer producerer en tekst, et design, en procedure eller et billede. I reifikatio-
nen ekspliciteres praksis så at sige, men Wenger påpeger, at praksis umuligt kan beskrives 
fuldt ud eller kodificeres (Wenger 1998: 55-61). Sagt på en anden måde, så skal resultatet 
af en reifikation, fx en tekst, tolkes og forstås, og den indgår netop herved i 
praksisfællesskabets meningsforhandling. Tekster er ét blandt mange eksempler på, at 
reifikationer ikke resulterer i en særlig form for bærere af mening, der er uafhængig af 
fællesskabets praksis. Forståelse forudsætter således deltagelse i et fællesskabs løbende 
meningsforhandling. 
 
Praksisfællesskab er forskellig fra et tilfældigt samvær, og i praksisfællesskaber indgår tre 
dimensioner. Det drejer sig om gensidigt engagement, et fælles forehavende og et fælles 
repertoire. Det gensidige engagement opstår ved, at flere beskæftiger sig med det samme 
og oplever en afhængighed af hinandens kompetencer, idet de forskellige deltagere har 
forskellige kompetencer, som bliver vigtige for det, man beskæftiger sig med. Det fælles 
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forehavende er knyttet til den fælles målsætning i form af en forståelse af, hvad der er for-
målet med den praksis, man er fælles om. I relation hertil foregår der løbende en foran-
dring og udvikling samt en fælles ansvarlighed. Det fælles repertoire refererer til aspekter 
ved deltagelse og reifikation og kan være ord, måder at gøre ting på, historier, symboler, 
rutiner, handlinger og koncepter, som opstår og udvikles i den fælles praksis (Wenger 
1998: 73-83). Disse tre dimensioner skal være til stede før Wenger mener, der kan tales 
om et egentligt praksisfællesskab. Relateres digitale medier i en skolekontekst til praksis-
fællesskabet, så bliver de digitale artefakter både redskaber og medier i de sociale proces-
ser. 
 
Wengers begreb om praksisfællesskab bygger på langvarige undersøgelser af denne prak-
sis. I projektet her vælger vi ikke at se det som en samling kendsgerninger, men som en 
forståelse af, hvordan det sociale liv i praksisfællesskaber hænger sammen. Praksisfælles-
skaber tager tid at opbygge.  I en skolekontekst, hvor eleverne går i samme klasse igennem 
flere år, kender de hinanden, og der er en god basis for at udvikling af praksisfællesskaber, 
såfremt eleverne arbejder i fællesskaber og ikke kun eller overvejende individuelt. 
 
Et problem ved praksisfællesskaber er, at det tager tid for fremmede at komme ind i prak-
sisfællesskabet. Dimensionen ’fælles repertoire’ er ofte den største hindring, idet deltager-
nes fælles udviklede repertoire kan være vanskelige at afkode for en fremmed, der ikke har 
været med til at konstruere disse. Særligt vanskeligt bliver det, når disse repertoirer har 
kropssproglig karakter eller er blevet internaliseret som tavs viden. 
 

Paradoksal billedpædagogik - multimedier og intermediale muligheder 

Udover at de pædagogiske arbejdsformer, som anvendes i folkeskolen, afspejler forskelli-
ge læringsforståelser, repræsenterer de også forskellige måder at forstå og handle med me-
dier på. Mie Buhl (2002) diskuterer forskellige billedpædagogiske forståelsesmåder og 
indfaldsvinkler i sit begreb om paradoksal billedpædagogik6. Ifølge Buhl kan der i folke-
skolen spores et fokus på den formelle7 og dialektiske8 billedpædagogik, hvilket betyder, 
at når der arbejdes med billedformer i skolearbejdet, fokuseres der på, hvordan billederne 
– video såvel som digitale billeder – kan repræsentere en virkelighed. Buhls pointe er, at 
de nye computerbaserede muligheder også aktualiserer anderledes billedpædagogiske for-
ståelsesmåder. De nye billedformer giver anderledes produktionsmuligheder og Buhl 

                                                 
6 Paradoksal – selvmodsigende / inkonsekvent  
7 Afsæt i en formel logik, hvor modsigelser forstås som fejl. Denne pædagogiske forståelsesmåde fokuserer 
på gengivelse og det direkte forhold mellem producenten, recipienten og produktet i real tid, med produktet 
som mellemkomst (s.161-62). Fokus på billedet som genstand.  
8 Afsæt i en dialektisk billedlogik med fokus på relationen mellem det, der repræsenteres, og den, der repræ-
senterer det, som et indirekte forhold i forskudt tid. Fokusering på forholdet mellem produkt og recipient, 
med producenten som mellemkomst (s.162). Fokus på billedet som produkt. 
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fremhæver, at multimedierne ikke bare medfører hypermediale, men også intermediale9 
muligheder og dermed aktualiseres behov for at betragte billeder som præsentation frem 
for repræsentationer. Buhl argumenterer for, at de intermediale muligheder kan flytte fo-
kus fra, hvad der produceres til, hvordan billedformer konstrueres, hvilket accentuerer an-
derledes billedlogiske indfaldsvinkler til og udbytte af undervisningen. Maglenews er et 
medieprojekt, der inviterer de intermediale muligheder ind i skolelivet. Dermed aktualise-
res også et behov for at aktivere anderledes billedpædagogiske forståelsesmåder. Lærerne 
tænker imidlertid ikke nødvendigvis i anderledes billedpædagogiske muligheder. Set ud 
fra et lærerperspektiv har det i høj grad været arbejdsformen i Maglenews og de nye orga-
niseringsmuligheder, der har været i fokus i projektet. Set ud fra børnenes perspektiv er 
det imidlertid tydeligt, at det for børnene særligt er præsentationsmulighederne i Magle-
news, som de bliver motiveret af. Denne indfaldsvinkel står i modsætning til lærernes for-
ståelsesmåder, idet et gennemgående tema i projektet har været repræsentation af skoleny-
heder. Lærerne handler således ud fra en anderledes indfaldsvinkel til børnenes produktio-
ner, som minder mere om de formelle eller dialektiske billedpædagogiske forståelsesmå-
der.  
 
Ved at fokusere på de innovative billedpædagogiske muligheder, som projektet tilbyder, 
vil projektet kunne tilføres endnu en dimension, som ligger godt i forlængelse af børnenes 
måder at gribe nyhedsreportagerne an på - set fra en børnekulturel synsvinkel, hvor fokus 
er på børns egne frembringelser i såvel proces- som produktperspektiv og defineres som 
”de kulturelle udtryk, børn frembringer i deres egne netværk” (Mouritsen 1996:11). Mou-
ritsen nævner eksplicit børns brug af medier som redskaber for deres egne udtryk eller 
som genstand for et særligt forum for samvær. Mouritsen skriver videre, at legekulturen 
formidles via uformelle sociale netværk og gennem overlevering fra børn til børn. 
 
En oversigt over forskelle i de tre billedpædagogiske forståelsesmåder, som Buhl introdu-
cerer, kan klargøre det nyskabende i en paradoksal billedpædagogisk indfaldsvinkel: 
 
 Billedform Metodiske valg Produktionsstrategi Strukturering af 

arbejdsprocessen 
Formel billedlo-
gik 

Tegning 
Maleri  
Skulptur 
Grafik 
Arkitektur 
Design 

Arbejde ud fra prin-
cip om forlæg eller 
virkelighedspercepti-
on 

Kopiere 
Parafrasere 
Mimisere 

Ordning af produk-
tivt forløb efter li-
neær fremadskri-
dende logik 

Dialektisk billed-
logik 

Collage 
Installation 

Arbejde ud fra prin-
cip om virkeligheds-
repræsentation 

Applikere 
Kombinere 

Ordning af produk-
tivt forløb efter spi-
ral logik 

                                                 
9 Computeren kan ”absorbere” traditionelle logikker fx filmens lineære logik, men kan samtidig bryde fil-
mens narrative struktur (s.167). 
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Paradoksal bil-
ledlogik 

Computergrafik 
Multimedie 
Video 

Arbejde ud fra prin-
cip om konceptions-
præsentation 

Fragmentering 
Sampling 
Citat 
Appropriering 
Gentagelse 
Variation 
Genrebrud 
(Selv)simulering 

Ordning af produk-
tivt forløb efter hy-
perlogik 

 (Buhl, 2002:181)   
 
Den paradoksale billedpædagogik er blandt andet karakteriseret ved: 

- Høj grad af kontingens10 
- Virtuel realitet 
- Telenærvær 
- Hyperlogik 
- Princip om konceptionspræsentation 
- Genrebrud  
- Simulering 
- Polykontekstualitet 

 
Argumentet her er, at det ikke er nok at ændre læringsforståelse, rammerne - indretningen 
og organiseringsmåderne - og gøre de digitale medier tilgængelige, som et naturligt ele-
ment i skolehverdagen. Hvis de intermediale dimensioner af multimediernes muligheder 
skal aktualiseres, er det endvidere nødvendigt at forandre de billedpædagogiske forståel-
sesmåder i skolehverdagen hen imod en paradoksal billedpædagogik. Maglenews projektet 
er et skridt på vejen, men de følgende analyser viser, hvordan de voksne i høj grad sætter 
dagsordenen og dermed retter fokus mod den formelle og dialektiske billedlogik. Til gen-
gæld tyder vores observation af og interviews med børnene på, at de børnekulturelle ind-
faldsvinkler på forskellig ”naturlig” og ”intuitiv” vis aktualiserer den paradoksale billed-
pædagogiske forståelsesmåde. Resultaterne fra forskningsprojektet ”Børns brug af interak-
tive medier – i et fremtidsperspektiv” (fx Sørensen & Olesen 2000), og Buhls undersøgel-
ser af lærerstuderendes billedlogiske forståelsesmåder viser samme tendenser.  

                                                 
10 Kontingens – Tilfældig / vilkårlig / uforudseelig / ubestemt 
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3. Metode 
 
 
Forskningsprojektet var et følgeforskningsprojekt af kvalitativ karakter, hvor der har været 
anvendt flere metoder og indsamlet forskellige former for empiri.  
 
Deltagerobservation har været en central metode. Det at træde ind i skolen kan samtidig 
betragtes som en bevægelse ind i et særligt kulturelt felt sammensat af forskellige deltage-
re - børn og voksne - med forskellige individuelle måder at deltage på. Et børne- og vok-
senkulturelt perspektiv implicerer et særligt fokus på relationerne mellem børnene og mel-
lem børnene og de voksne. (fx Olesen, B. R., 2000; Sørensen & Olesen, 2000). Ud fra et 
antropologisk perspektiv er det komplekse sociale felt at forstå som en sammenhæng mel-
lem sociale forhold og aktører, der indbyrdes er forbundne (Hastrup 2003:25). Fokus rettes 
ikke på det enkelte menneske i sig selv, men mod mennesket som en del af et socialt sy-
stem ’den enkelte i fællesskab’ (Hastrup 2003:10). I det sociale felt tages sammenhæng og 
gensidighed - af både positiv og negativ karakter - for givet. Det gælder både det synlige 
og det ikke-synlige. Det sociale felt indeholder også kulturelle forhold. De sociale relatio-
ner skal ses som en del af det, der definerer og konstituerer det kulturelle. Med det antro-
pologiske blik sætter vi fokus på projektets aktører, det være sig både børn og voksne, de-
res relationer til hinanden og på aktørernes relationer til de digitale artefakter, som indgår i 
deres kultur for at se, hvad der sker i de forskellige møder, der konstrueres. Når børn og 
voksne træder ind i skolen positioneres de samtidigt som henholdsvis elever og lærere. 
 
Vi har fulgt i alt 36 børns arbejde med tre forskellige Maglenews-forløb, samt de lærere 
som børnene igennem disse forløb har haft kontakt med. Ud over disse tre forløb har vi i 
forskellige perioder været tilstede i de to hjemområder, hvor vi har fulgt andre Magle-
news-forløb på et mere ekstensivt niveau, ligesom vi har observeret hverdagen i hjemom-
rådet med andre projekter og den almindelige faglige undervisning. Tilstedeværelsen i 
hjemområderne har haft til hensigt at skabe en forståelse af den kontekstuelle helhed, 
Maglenews-forløbene indgår i. Maglenews-projektet betragtes således som en del af en 
større helhed i skolehverdagen på Maglegårdsskolen. 
 
Begrebet deltagerobservation består af to begreber. Deltagelse indebærer en indlevelse i 
det ”fremmende”, mens observation derimod forudsætter en distancering - et problem-
kompleks, der implicerer en de og os dikotomi (Kristiansen & Krogstrup 1999; Hastrup & 
Ramløv 1989). I deltagelsen sad vi sammen med de forskellige grupper af børn i fx plan-
lægnings- og redigeringsfaserne, eller vi gik rundt med dem under optagelserne udenfor 
deres hjemområder og snakkede med dem undervejs. Vi deltog ind imellem med løsninger 
af problemer, idet vi direkte blev draget med ind i processerne af børnene og samtidig og i 
en vekselvirkning observerede deres interaktioner, handlinger mv. At foretage deltagerob-
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servation er ikke et enten-eller men et både-og, hvor man tenderer til at pendulere mellem 
at se på og være aktør afhængig af børnenes handlinger (Olesen & Audon 2001:143).  
 
Centralt i feltarbejdet er at få adgang til feltet og etablere et forhold til dette felt, som man 
står udenfor og ønsker at betragte indefra - et forhold, der er betinget af konteksten, og 
som skabes i processen, når man over tid opholder sig sammen med de aktører, der er om-
drejningspunktet for at kunne konstruere viden (Olesen & Audon 2001:143). I observatio-
nerne har forskerne stillet sig åbne i forhold til, hvad der er foregået i grupperne samtidig 
med, at vi har haft de overordnede forskningsspørgsmål som bagvedliggende guide i ob-
servationerne. 
 
I forbindelse med observationerne er der foregået uformelle samtaler med børnene for at få 
dem til i et refleksivt perspektiv at gøre rede for de forløb, som de har arbejdet med. De 
uformelle samtaler foregik også med lærerne i hjemområderne. 
 
For at få en dybere forståelse af vores registreringer fra deltagerobservationerne har vi fo-
retaget interviews med nogle af de børn, vi har observeret. J.P.Spradley (1979) taler om 
det etnografiske interview og anvender begrebet speech event, en form for samtalebegi-
venhed, der har mange lighedstræk med en almindelig samtale. Denne form for interview 
er særlig velegnet, når der er tale om børn, og når interviewet sker på baggrund af delta-
gerobservation, hvor de situationer, der spørges til, er kendte for begge parter. Gennem 
uformelle og til dels ustrukturerede interviews har vi forsøgt at få børnene til at uddybe og 
reflektere over de forløb, de har arbejdet med. Vi har interviewet i alt 10 børn og inter-
viewene er foregået i grupper. Endvidere har vi interviewet 3 lærere. Disse interviews har 
været både af ustruktureret karakter, for at give lærerne mulighed for at fremkomme med 
aspekter, vi ikke havde planlagt at bringe op, og af struktureret karakter for at få svar på 
nogle forhold, vi fandt væsentlige.  
 
Herudover har vi også interesseret os for, på hvilke måder børnenes brug af digitale medi-
er udenfor skolen får udfoldelsesmuligheder i Maglenews-projektet, og hvilke lærer-
/voksenkulturelle forståelsesmåder, de voksne anvender i forhold til børnenes deltagelse i 
Maglenews-projektet. 
 
På baggrund af disse metoder og den indsamlede empiri, som udover deltagerobservati-
onsnotater og transskriberede interviews også omfatter produktioner, samtale- og mødeno-
tater mm. med afsæt i denne empiri-bricolage (Mørck, 1995), har vi forsøgt at belyse 
Maglenews-projektet som et sammensat, polyfont kulturelt felt.  
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4. Beskrivelse af Maglenews projektet 
 
Maglenews er en aktivitet med fokus på nyheder, som går på tværs af klassetrin, hjemom-
råder og undervisning i udskolingen. Projektet er overordnet iscenesat af lærerne, men er 
selvkørende i den forstand, at det først og fremmest er baseret på og igangsat af elevstyre-
de aktiviteter. Forløbet knytter sig ikke direkte til undervisningen, men foregår sideløben-
de med undervisningen, som en fast parallel aktivitet i skolehverdagen i udskolingen. Ar-
bejdet med Maglenews giver børnene erfaringer med projektarbejde, samarbejde, arbejds- 
og rollefordeling, produktion af artikler til en webavis og nyhedsreportager med brug af 
digital video. Maglenews har både fokus på brug af digitale medier og formidling gennem 
de to medier: webavisen og nyhedsreportagen. Formålet med Maglenews er blandt andet 
at skabe relationer på tværs af klassetrin og hjemområder. Maglenews-nyhedsreportagerne 
og webavisen skal endvidere give forældre, elever og lærere i udskolingen, på mellemtrin-
net og i indskolingen mulighed for at følge med i skolelivet og derved hjælpe til med at 
styrke skolens fællesskabsfølelse. Webavisen er en hjemmeside beskyttet med brugernavn 
og adgangskode, hvor elever, lærere og forældre kan få adgang til artikler og videoklip fra 
nyhedsreportagerne. Nyhedsreportagerne fremvises løbende med projektor og storskærm 
for skolens forskellige hjemområder. 
 
Maglenews er organiseret omkring produktionsforløb med start hver 14. dag. Et produkti-
onsforløb varer 14 dage og består konkret af produktionen af to produkter: en webavis og 
en nyhedsreportage. Ideelt set skulle to børn fra hver klasse i udskolingens to hjemområ-
der (H og I) deltage i et Maglenews-forløb og alle børn skulle prøve at arbejde med 
Maglenews. I praksis har der vist sig at være forskellige grunde til ikke at fastholde denne 
indfaldsvinkel. I skolehverdagen er der altid en klasse, som er på lejrskole, skal på ekskur-
sion, arbejder med projektopgaven eller skal til eksamen. Derfor er det ikke praktisk mu-
ligt at fastholde, at Maglenews-gruppen skal repræsentere alle klasser i udskolingen. Her-
udover har det vist sig, at ikke alle børn nødvendigvis er lige motiverede for at deltage i 
Maglenews. Da projektet primært er styret af børnene, er det essentielt, at alle de børn, 
som deltager også er motiverede og engagerede. Derfor er lærerne blevet enige om, at det 
er bedre, at børnene selv melder sig til Maglenews, når de har lyst til det. Det er i orden, at 
nogle børn melder sig flere gange end andre, og at enkelte børn helt fravælger at arbejde 
med Maglenews. Det har vist sig, at når børnene ikke presses til at arbejde med Magle-
news, viser størstedelen af børnene interesse for projektet. En af kvaliteterne ved Magle-
news er, at børnene kan blive interesserede i projektet med tiden, for eksempel i kraft af at 
især nyhedsreportagerne vækker opsigt i hjemområderne i skolehverdagen. Børnene kan 
have mange forskellige motiver for at deltage i Maglenews. Maglenews kan både være en 
mulighed for at arbejde sammen med venner, en mulighed for at lære at arbejde med lyd- 
og billedmediet og en mulighed for i en periode at ’slippe lidt væk’ fra den mere formelle 
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undervisning. 
 
ITMF 441 projektgruppen har været sammensat af fire ITMF lærere – to lærere fra hvert 
hjemområde – og 12 ITMF elever – seks elever fra hvert hjemområde fordelt på de for-
skellige klassetrin. Både ITMF-elever og -lærere har, som tidligere nævnt, deltaget i for-
skellige redskabskurser, hvor de har lært om optagelser med digitalt videokamera og redi-
gering af optagelserne. Hensigten har været, at de fire lærere og 12 elever skulle føle sig så 
fortrolige med brugen af de forskellige medier, at de kunne fungere som ressourcepersoner 
i forbindelse med særligt opstarten af Maglenews. 
 
Maglenews grupperne får hverken kursus i håndtering af digitale videooptagelser eller vi-
deoredigering. De nye Maglenews-grupper modtager gode råd fra gamle Maglenews 
grupper og kan derudover henvende sig til ITMF lærerne eller ITMF eleverne, hvis de øn-
sker vejledning og konstruktive forslag til håndtering af teknisk udstyr. Lærerne opfordrer 
til at Maglenews-grupperne først og fremmest søger vejledning hos de andre børn.  
 
Når en Maglenews-gruppe er færdig og en anden tager over kalder lærerne og eleverne 
processen for ”overlevering”. Overleveringsprocessen handler ikke specielt om at videre-
give viden til de nye Maglenews-grupper via undervisning. Overlevering drejer sig i høje-
re grad om at vise og guide de nye Maglenews-grupper til at deltage aktivt i Maglenews. 
At deltage aktivt betyder ikke, at børnene træder ind i et allerede eksisterende projekt, 
hvor børnene skal bruge bestemte metoder og en særlig viden for at kunne deltage, men at 
børnene i processen selv er med til at konstruere Maglenews og viden gennem deltagelse i 
forløbet. Overleveringsprincippet går således ikke ud på at udnævne eksperter men snarere 
at skabe en kultur, der legitimerer, at børnene kan lære af og med hinanden, og at de ikke 
nødvendigvis lærer det samme gennem deres deltagelse i Maglenews. Relationerne børne-
ne og lærerne imellem konstrueres og omdefineres i skiftende bevægelser i takt med at 
forskellige børn deltager i Maglenews. 
 
Maglenews er et projekt, som sprænger de tidsbegrænsede rammer i folkeskolen. Hvert 
forløb varer 14. dage, men Maglenews er en fortløbende og parallel aktivitet til de andre 
undervisningsaktiviteter, og repræsenterer dermed et kontinuerligt refleksionsrum for læ-
rere og børn. Dermed ikke sagt at de andre skoleaktiviteter ikke danner rammen om lære-
processer, der foregår over tid, men de fleste undervisningsaktiviteter gennemføres og af-
sluttes i relation til et afgrænset - og som regel - kortvarigt tidsrum. Maglenews er ikke li-
gesom andre skoleaktiviteter en aktivitet, som afsluttes. Maglenews fortsætter og børnene 
tilbydes dermed et kontinuerligt rum for refleksion over andres såvel som egne erfaringer 
med nyhedsproduktionerne. Projektet har på nuværende tidspunkt eksisteret i et år og otte 
måneder.  
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5. Nye projektformer  
 
 

Organisering på tværs  

Medieprojekter tilbyder særlige potentialer for at skabe forbindelse mellem lærings- og 
anvendelsessituation. Igennem Maglenews tilbydes børnene mulighed for at lære at bruge 
de digitale medier, samtidig med at de bruger medierne til konkrete formål. Børnene ar-
bejder ikke med de digitale medier for at lære at bruge dem som ét mål i sig selv, men for 
at producere nyhedsreportager og webavis artikler, som kan få betydning for skolens andre 
deltagere.  
 
Lærerressourcerne og det tekniske udstyr er vigtige forudsætninger i en aktivitet som 
Maglenews. Lærernes positioner i projektet har dog primært været at iscenesætte de over-
ordnede rammer, give adgang til det tekniske udstyr og tilbyde teknisk assistance samt råd 
og vejledning mht. det indholdsmæssige til børnene. Lærerne er enige om, at det både er 
vigtigt, at børnene bruger hinanden og, at de får faglig feedback på deres arbejde – både 
mens de producerer, og når de fremviser. Lærerne finder imidlertid også, at det er væsent-
ligt, at der er voksne, som kan guide børnene med hensyn til etiske og metodiske spørgs-
mål, når børnene filmer og interviewer skolekammerater og lærere.  
 
Et andet vigtigt perspektiv, som både lærere og elever fremhæver er, at der skal skabes 
rum, hvor både børn og voksne kan arbejde fleksibelt med Maglenews. Børnene kan have 
svært ved at forudsige, hvornår og hvordan de arbejder med Maglenews. Nyhederne pro-
duceres med afsæt i aktiviteter på skolen, og det er ikke altid, at aktiviteterne foregår på 
det planlagte tidspunkt. Børnene har som udgangspunkt fået mulighed for at tage 10 un-
dervisningstimer ud af skemaet og bruge til arbejdet med Maglenews. Herudover har bør-
nene som regel også brugt en del fritid. For at være så fleksible som muligt har lærerne 
været nødt til at flekse mellem den ’normale’ undervisning og Maglenews, hvilket ikke al-
tid har været fuldt tilfredsstillende.  
 
Når børnene ’slippes løs’ i Maglenews, kan det medføre frustrationer over ikke altid at vi-
de, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor. Følelsen af at ’gå glip af noget’ har da også 
optaget både børn og lærere i projektet. Børnene kommenterer, at det er svært at være fra-
værende fra de andre undervisningsaktiviteter. I hjemområde H arbejder de med fleksible 
perioder i skemaet, hvor børnene arbejder selvstændigt eller i grupper. Børnene kommen-
terer, at det er lettere at være væk fra disse aktiviteter, end det er at være væk fra den fag-
lige holdundervisning. Nogle af lærerne – ikke ITMF-lærerne – giver ligeledes udtryk for, 
at de oplever det som frustrerende, at der ikke er styr på børnenes arbejde. ITMF-lærerne 
mener, at det er vigtigt at guide børnene, men at det i ligeså høj grad handler om at accep-
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tere, at sådan er det bare, ’når man slipper børnene løs’. For at en aktivitet som Maglenews 
bliver en succes, skal der skabes et kulturelt rum i skolen, der giver plads til både skaben-
de og kaotiske arbejdsprocesser og tillader en høj grad af fleksibilitet. 
 
Webavisen har ikke fået betydning for børn og lærere i hverdagen på samme måde som 
nyhedsreportagerne på video. Maglenews-grupperne har generelt været meget lidt motive-
rede for at arbejde med webavisen, måske fordi produktionen af artikler ikke involverer de 
samme typer af produktive processer som produktionen af nyhedsreportagerne, og fordi 
det at skrive artikler minder meget om de sædvanlige undervisningsaktiviteter.  
 
Maglenews er heller ikke i så høj grad nået ud til skolen som helhed, som lærerne havde 
forhåbninger om, hvilket blandt andet ses repræsenteret i nyhedsreportagerne, som med ti-
den indholdsmæssigt har orienteret sig mere mod udskolingsaktiviteterne. Lærerne er 
imidlertid enige om, at målet om at skabe relationer på tværs er nået på en anden måde, 
end det oprindeligt blev tænkt. Lærerne og eleverne i både indskolingen og på mellemtrin-
net har vidst, at børnene i udskolingen har arbejdet med video, så de har tit søgt og fået 
hjælp til at filme eller redigere hos børnene i indskolingen til disse aktiviteter. Både lærere 
og børn i udskolingen oplever Maglenews som en succes. Lærerne har fået blod på tanden 
og kan i fremtiden godt forestille sig at integrere digitale medier mere aktivt også i den 
’normale’ undervisning.  
 
Den pædagogiske praksisform, der danner rammen om Maglenews, minder ikke om nogle 
af de traditionelle arbejdsformer som fx klasseundervisning, emnearbejde, værkstedsar-
bejde og problemorienteret projektarbejde.  
 
 

Simultane processer 

 
Ifølge ITMF-lærerne har en væsentlig styrke ved Maglenews været, at projektet har kunnet 
lade sig gøre uden at foretage gennemgribende ændringer i ugeplaner og skemastrukturer 
mv. Projektet kører parallelt med den daglige undervisning i hjemområderne. Ugeplaner, 
undervisning og læreprocesser er mere eller mindre kørt videre, som de plejer. Det betyder 
således også, at de elever, der er i gang med Maglenews, har parallelaktiviteter, hvilket ik-
ke er forskelligt fra børns måde at fungere på i deres fritid. 
 
Med alderen udvikler børn en evne til at kunne udføre mange handlinger og flere kommu-
nikationer på samme tid. Når de store børn fx sidder og laver hjemmearbejde til skolen, så 
foregår der mange samtidige eller parallelle aktiviteter som fx at checke e-mail, downloa-
de musik, søge på nettet i forbindelse med et emne, kommunikere med kammerater gen-
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nem chat. Den viden, de har konstrueret, og de færdigheder, de har erhvervet sig, er sket 
ved, at børnene har udført handlingerne mange gange, eller ved at de specielt har øvet sig i 
at være hurtige. Derved er der foregået en internalisering, som både er af fysiologisk og 
kognitiv karakter. Børnene har med andre ord gennem deres gentagne brug udviklet en 
simultan kompetence (Sørensen, Olesen & Audon 2001:30-31), som på den ene side sæt-
ter dem i stand til at navigere i en kompleksitet og udføre flere handlinger parallelt, og på 
den anden side kræver det også hele tiden nye samtidige læringsstrategier for at kunne fo-
retage nye handlinger og kommunikationer. Simultan læring skal således forstås som en 
kompleksitet af læringsstrategier, der knytter sig til at kunne handle og kommunikere pa-
rallelt.  
 
Organiseringen af Maglenews som parallelaktivitet i skolestrukturen spiller således sam-
men med børnenes simultane kompetencer, hvilket kommer frem i en hverdagssituation, 
hvor matematiklæreren har samlet alle børnene fra 7. årgang i et rum til et oplæg om brø-
ker. Oplægget varer ca. 15 minutter, hvorefter børnene fordeler sig i mindre grupper for at 
arbejde med nogle opgaver om brøker. Enkelte grupper af børn bliver i lokalet, mens ho-
vedparten af børnene går ud i fællesområdet, hvor de placerer sig i grupper ved forskellige 
borde. Der er også andre børn fra 8. og 9. klassetrin i fællesområdet. De arbejder med an-
dre opgaver eller projekter. Fem børn sætter sig sammen om et bord og går i gang med de-
res brøk-opgaver. De arbejder og taler ind imellem om opgaverne. Da de har arbejdet et 
stykke tid kommer William og Asger, to elever fra et andet hjemområde, ind og siger til en 
af drengene, Lars, at de lige skal have lavet nogle aftaler om Maglenews. Lars siger til de 
andre om bordet, at han lige skal lave nogle aftaler og vender sig mod William og Asger. 
Sammen får de talt deres Maglenews projekt igennem – først lidt om indholdet og så afta-
ler de, hvornår de laver optagelser med video, og hvornår de redigerer på computer. Afta-
lerne indgås efter overvejelser om, hvornår det bedst passer ind i de enkelte drenges øvrige 
arbejdsplaner. William og Asger går tilbage til deres hjemområde, og Lars har under sam-
talen med William og Asger holdt sig orienteret om gruppens videre arbejde og kan fort-
sætte matematikarbejdet i gruppen. 
 
I denne organisering er det ikke et problem for andre elever at komme og træffe aftaler. 
Selvfølgelig vurderer børnene, om det er passende. De ville fx ikke bryde ind, hvis der var 
tale om et oplæg eller en fremlæggelse. Dette svarer til en almindelig arbejdsplads, hvor 
man er i gang med noget, og en kollega kommer for at konferere om et projekt eller lave 
aftaler. I en traditionel skolestruktur ville denne episode være utænkelig. Der kommer ele-
ver fra andre klasser ikke bare lige ind og ’forstyrrer’ midt i en time, hvor børnene er i 
gang med at løse matematikopgaver for at lave aftaler med et barn i klassen. I dette læ-
ringsmiljø er det et almindeligt led i aktiviteterne, og eleverne styrer det selv. Børnenes 
simultane måde at fungere på imødekommes af dette læringsmiljø, som inkluderer og læg-
ger op til en simultan organisering af læreprocesser og undervisning. Læringsmiljø forstås 
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her som dels de fysiske rammer og indretningen af disse med borde, stole, studiematerialer 
i form af bøger mv., forskellige andre lærings- og brugsgenstande, teknologisk baserede 
lærings-, undervisnings- og kommunikationsprogrammer og dels de involverede deltagere, 
børn og voksne, og den måde de organiserer sig på og deltager om et undervisnings- og 
læringsindhold. Et læringsmiljø er en kompleksitet af samspillet mellem fysiske og tekno-
logiske rammer, objekter, deltagere og aktiviteter. I denne læringsmiljøtænkning indgår 
også, at alle deltagere, både børn og voksne, er aktive i konstruktionen af det læringsmiljø, 
der opbygges. 
 
Digitalisering, interaktivitet og virtualitet skaber løbende nye muligheder og flytter græn-
serne for, hvordan undervisning kan organiseres. Det organisatoriske vægter karakteren af 
interaktionen mellem individer indbyrdes, samt mellem individer og redskaber og fokuse-
rer på dette samspils betydning for læreprocesser, herunder på kropslige og sociale forhold 
i henholdsvis fysiske og virtuelle læringsrum. 
 

Børnenes læringsformer  

Gennem projekt Maglenews danner de digitale medier rammen om nye læringsformer. I 
England11 (Reid, Burn & Parker 2002) viser en evaluering af et pilotprojekt Becta Digital 
Video Pilot Project12 med integration af digital video i undervisningen i folkeskolen, at di-
gital video kan virke motiverende for børnenes engagement og støtte op om og udvikle 
børnenes forskellige læringsstile. Herudover viser undersøgelsen, at brug af digital video 
kan stimulere udviklingen af forskellige færdigheder, som fx problemløsnings- og for-
handlingsfærdigheder. Yasmin Kafai (1996b), som er inspireret af Seymour Paperts arbej-
de, har undersøgt, hvilke problemløsningsstrategier børn i 4. klasse vælger, når de arbejder 
med design og produktion af multimedie læringsspil med brøkregning. Projektet strakte 
sig over 6 måneder, hvor børnene arbejdede 50 minutter om dagen med projektet og der-
udover i fokusgruppesessioner, hvor børnene brainstormede og udvekslede idéer. Ifølge 
Kafai har designteorier typisk taget afsæt i to forskellige designperspektiver: top-down og 
bottum-up: 
 
…The view that has been called planning, or top-down, tends to see the process of prob-
lem solving as one of breaking down a problem into more meaningful subproblems (Guin-
don, Krasner, & Curtis, 1987; Jeffries et al., 1981). Here, the designer maps out the con-
text, content, and structure of a design at the beginning. The opposing view, called brico-

                                                 
11 England har et helt anderledes og mere top-down styret, effektorienteret og målrationelt uddannelsessy-
stem. En del af konklusionerne bærer således også præg af forventningerne til en mere målrationel brug af 
digital video. Konklusionerne fra den britiske undersøgelse må tages med forbehold og det er nok ikke mu-
ligt at overføre erfaringerne direkte til den danske grundskole. 
12 Forsøg med brug af DV i forskellige undervisningsaktiviteter med forskellige formål på 50 forskellige 
skoler. 
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lage or bottom-up, describes problem solving as a conversation with the situation, in 
which the design of the game emerges in the process of implementing it. (Kafai, 1996b:74) 
 
Kafais undersøgelse viser, at der snarere er tale om, at børnene aktiverer forskellige strate-
gier og tilgange til at håndtere forskellige dele af designsituationen, end at nogle børn kan 
karakteriseres som ”planlæggere” og andre som ”bricoleurer”. Denne erfaring svarer til 
vores oplevelse af børnenes arbejde med Maglenews. Maglenews-grupperne arbejder me-
get forskelligt og børnene tilpasser i høj grad deres arbejdsstrategier til den situation, som 
de indgår i. Maglenews aktualiserer simultane, improviserede, kreative, kaotiske, planlæg-
gende og erfaringsbaserede arbejdsstrategier. Dette illustreres i det følgende eksempel på 
en drengegruppes arbejde med Maglenews. 
 

Optagelser 

Fire drenge fra 7. klasse er på vej ind i hjemområdets gruppearbejdslokale. Drengene af-
prøver forskellige muligheder med det digitale videokamera: Stilbillede, videooptagelser, 
zoom funktion. De er ved at forberede sig til optagelserne af elevers og læreres arbejde 
med et projekt om fisk i indskolingen. 
 
Drengene laver en prøveoptagelse. De kan ikke se optagelsen. Drengene henter en anden 
elev, som konkluderer, at batteriet skal oplades. Drengene går herefter på jagt efter et an-
det batteri. De finder læreren, Morten, i et andet hjemområde. Morten hjælper drengene 
med at finde et batteri. Drengene går tilbage til gruppearbejdslokalet for at se testoptagel-
sen. De kan stadigvæk ikke se testoptagelsen. Drengene henter Morten, som viser, hvor-
dan man gør: Vælg ”VCR” (= video), tryk ”play” eller ”spol tilbage”. HUSK! at trykke 
tilbage til ”Kamera”, når I skal filme. 
 
Drengene går over til indskolingen for at optage indslaget. På vejen over til hjemområdet 
taler drengene med hinanden: 
 
”Hvad er det for et hjemområde, vi skal besøge?” 
”Det finder vi ud af, når vi kommer derover” 
”Hvem taler?” [drengene aftaler, hvem der skal introducere og lede interviewene med ele-
ver og lærere på optagelserne] 
 
Drengene ankommer til det hjemområde, som de har lavet en aftale med. En af lærerne 
fortæller, at de har ændret planer, så fiskeprojektet først er i en senere uge. Hun fortæller, 
at drengene kan optage i 1. klassetrin, som arbejder med et projekt om kroppen. Drengene 
går ind i 1. klassen og spørger, om de vil deltage i et indslag. Det vil de gerne. Drengene 
forklarer, at de lige skal lave en intro. De går udenfor [der er for lidt lys indenfor]. Niels 
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introducerer. Han står op ad en mur og Jonas optager. Drengene taler om, hvad Niels skal 
sige. De laver først én optagelse, som de kasserer, fordi Niels taler for utydeligt og kom-
mer til at snuble over ordene. Anden optagelse går bedre, og drengene konkluderer, at den 
er ”i hus”. Samtidig med at drengene optager indledningen til deres indslag, forhandler de 
om, hvem der skal interviewe børnene og læreren. De bliver enige om, at det bliver An-
ders og Rolf. Drengene går indenfor igen. 
 
Jonas optager klassen, der sidder rundt om et bord, hvor læreren fortæller om, hvor mange 
muskler mennesker har. Læreren inviterer drengene til at vælge nogle elever, som de kan 
interviewe.  Eleverne fniser og er generte. Læreren vælger to piger og siger, at det ikke er 
farligt. De to piger fra 1. klasse går meget generte hen til drengene. Drengene beslutter sig 
for at interviewe pigerne i en sofa i klasseværelset.  
 
1 klip - Anders spørger: Synes du, at det er skægt det her fiskeuge? Alle griner, Anders har 
tilsyneladende glemt, at de jo ikke længere laver et indslag om fiskeuge. 
 
2 klip - Anders spørger: Er det skægt? Hvor lang tid skal I have det? Er det første dag i 
dag? Rolf kigger på de andre drenge, han kan ikke huske spørgsmålene. 
 
3 klip – Jonas, som er kamerafører, spoler over klippet med Anders, og optager endnu end 
sekvens med Anders og Rolf, der sammen gennemfører interviewet.  
 
Lidt senere befinder drengene sig tilbage i gruppearbejdslokalet, hvor de kan sidde og for-
berede spørgsmål til læreren. Det er gået op for dem, at de hellere må forberede nogle 
spørgsmål, inden de skal interviewe læreren.  
 
Niels: ”Vi skal lave nogle interessante spørgsmål” 
 
Drengene forhandler spørgsmål. Alle kommer med forslag. 
 
Ovenstående illustrerer nogle typiske situationer i børnenes arbejde med Maglenews-
produktionerne. Igennem arbejdet med produktionerne finder børnene ud af, hvordan de 
kan arbejde med produktionerne. Børnene veksler mellem planlægning af arbejdet og en 
mere improviserende tilgang, hvor børnene håndterer situationerne, som de dukker op. Der 
er ikke nogle af Maglenews-grupperne, som vælger enten den ene eller den anden tilgang. 
Alle grupper skifter mellem improvisation og planlægning.  
 

Praksisfællesskab 

Den viden, som produceres gennem erfaringerne med Maglenews, har relevans for andre 
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områder af undervisningen. Hovedfokus i Maglenews har været på produktion og formid-
ling af nyheder gennem brug af digitale medier. Som en del af den formelle undervisning i 
udskolingen arbejdes med forskellige projekter med fokus på formidlingsgenrer, men der-
udover er det også vigtigt i forbindelse med den mundtlige fremlæggelse af projektopga-
ven i 9. klasse, at børnene i praksis kan håndtere forskellige medier til formidling.  
 
Børnene har forskellige forudsætninger for at deltage i Maglenews. Nogle klasser har ar-
bejdet med forskellige medieprojekter, og der er forskel på, hvordan børnene deltager i 
Maglenews alt efter om de går i 7. eller 9. klasse, og om de interesserer sig for og arbejder 
meget med digitale medier i fritiden.  
 
Serendipitive13 og kreative processer får et særligt spillerum i Maglenews. Det samme 
gælder også uformelle læreprocesser14. Lærerne kan dog også vælge at igangsætte formel-
le aktiviteter, som kan hjælpe til at kvalificere børnenes arbejde med Maglenews yderligt. 
I forbindelse med Maglenews-forløbene i foråret 2003 inviterede skolen en journalist til at 
holde oplæg for alle børnene i udskolingen om den journalistiske genre og nyhedsformid-
ling. Han holdt tre dialogorienterede oplæg, hvor børnene fik mulighed for at stille 
spørgsmål og diskutere. Journalisten gennemgik også de nyhedsreportager, som var pro-
duceret på daværende tidspunkt, sammen med børnene. Det var tydeligt, at oplægget 
iværksatte tanker hos børnene. De efterfølgende Maglenews-grupper refererede til journa-
listens råd og eksempler og begyndte bevidst at arbejde mere problemorienteret med ny-
hederne med afsæt i journalistens råd om at finde problemet, historien og fortælle mere 
med billeder og lyd i stedet for ord.  
 
Maglenews-forløbene er i vid udstrækning blevet en mulighed for børnene til at inddrage 
og bruge de digitale mediekompetencer, som de har med sig fra andre livssammenhænge. 
Designet af webavisen blev for eksempel lavet af to ITMF-børn, to drenge fra 7. klasse, 
som havde eksperimenteret med at designe hjemmesider derhjemme. Det, at Maglenews 
stort set er elevstyret, åbner for og giver spillerum til, at børnene kan bruge deres egne 
tænke- og forståelsesmåder samtidig med, at de engagerer sig i at lære noget nyt.  

                                                 
13 Serendipity is the natural talent that some people have for finding interesting or valuable things by 
chance…EG Friendship has got to be found, and it won’t be found by serendipity. It has to be worked at. 
(Sinclair, Collins Cobuild English Language Dictionary, 1992, s. 1319) Johansen og Langager introducerer 
serendipitet som et grundlæggende vilkår i den digitale tidsalder: ”Erkendelsen af øget serendipitet som et 
grundlæggende vilkår i samfundet er i høj grad noget, der ændrer forståelsen af forholdet mellem børns om-
verdenstilegnelse og læringens dynamik.... Den digitale tidsalders læringsbegreb vil få meget tilfælles med 
førskolebarnets måde at møde sin omverden på, og serendipitet bliver en af essenserne i læreprocesser for 
fremtiden. Fra at være uventede oplevelser for børnene, som sker på trods af lærerens intentioner under et 
undervisningsforløb, bliver det en karakteristik af et væsentligt kendetegn ved læringsvilkåret i det digitale 
samfund.” (Johansen & Langager, 2001, s. 80) 
14 Ved uformelle læreprocesser forstås læreprocesser, der ikke er intenderede, altså har læring som mål. Der 
kan være tale om processer, hvor læring er et middel til at kunne deltage i en aktivitet, fx at lære begreber på 
engelsk.  



 

 

27 

27 

 
Man kan sige, at Maglenews har dannet rammen om etableringen af et praksisfællesskab, 
som går på tværs af skolehverdagen i udskolingen. Maglenews har været omdrejnings-
punktet for flere plenumdiskussioner omkring etik, humor, sladder, censur, fakta og fikti-
on, manipulation, perspektiver mm. Med afsæt i børnenes arbejde med både webartikler 
og nyhedsreportager har børn og lærere engageret sig i diskussioner omkring disse vigtige 
emner, og derigennem er mediernes betydning for enkeltpersoner såvel som mediernes 
måde at konstruere historier på også blevet genstand for overvejelser i hverdagen i skolen i 
de to hjemområder. Væsentlige diskussioner og problemstillinger, som kan være vanskeli-
ge at sætte på dagsordenen og skabe forståelse for i en mere traditionel undervisningssitua-
tion, er således blevet en naturlig del af de mere uformelle hverdagssituationer i hjemom-
råderne.  
 
Maglenews grupperne fungerer delvis som praksisfællesskaber i Wengers (1998) forstand. 
De arbejder sammen om et fælles forehavende, hvor de i fællesskab udvikler og beslutter, 
hvad der skal arbejdes med, og hvad de arbejder hen imod i deres fælles reifikationspro-
ces. Dog foregår det meste arbejde i mindre grupper, idet der kort efter starten af forløbet 
etableres et vertikalt samarbejde i form af arbejdsdeling i mindre grupper (Dillebourg 
1999). De trækker på hinandens kompetencer i et gensidigt engagement inden for de en-
kelte delgrupper og i hele den aktuelle Maglenews gruppe, men henter også assistance i 
den netværksgruppe, som udgøres af tidligere Maglenews-grupper. På grund af gruppernes 
korte levetid, fjorten dage, når de sædvanligvis ikke at udvikle et fælles repertoire. Det 
fælles repertoire kan ses i nogle af undergrupperne, hvor repertoiret ofte er videreført fra 
tidligere fællesskaber. På flere måder kan man se på Maglenews-projektet som et løst kob-
let projekt med mindre grupper, der fungerer som små praksisfællesskaber, der kobler sig 
på andre grupper eller personer i et læringsnetværk – en projektform, der kendes fra ar-
bejdspladser. Når børnene arbejder i løst koblede projekter betyder det, at planlægning, 
beslutningstagen og proces er løbende til refleksion og under konstant justering. Den for-
udsigelighed og linearitet, som ligger i traditionelle projekter, er fraværende, hvilket i det 
løst koblede projekt betyder, at processen ofte er præget af usikkerhed og prøvende strate-
gier. I disse processer er forhandling en integreret del, hvor målet ofte ændres.  
 
Maglenews har været med til at give børnene erfaringer, hvorudfra de kan diskutere tema-
er, som også har faglig relevans i undervisningen. Det er hele tiden konkrete problemer, 
som har styret processen for, hvornår forskellige emner er blevet sat på dagsordenen, hvil-
ket betyder, at børnene har kunnet relatere til problemstillingerne og med afsæt i egen er-
faringsbaggrund har kunnet deltage og engagere sig i en debat. På denne måde har børnene 
både haft personligt engagement og motivation til at deltage i debatterne. Denne indfalds-
vinkel er fundamentalt anderledes end traditionelle undervisningssituationer, hvor en lærer 
- eventuelt i samråd med børnene – beslutter, at en klasse skal arbejde med et emne ”Etik”. 
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I denne type undervisning skal problemerne simuleres, mimes og rekonstrueres, således at 
de kan debatteres, og det er ikke sikkert, at børnene har et personligt forhold til og kan 
identificere sig med problemerne.  
 
Maglenews bliver genstand for diskussioner i hjemområderne. Denne indfaldsvinkel tilby-
der andre muligheder, end når børnene modtager undervisning uden nødvendigvis at have 
noget aktuelt at bruge det til og relatere til. I forbindelse med et projekt som Maglenews er 
det en kunst at bringe det faglige stof på banen, når det er aktuelt, og hvor børnene kan 
bruge det til noget.  
 
Maglenews er blevet en fælles ressource i udskolingen, som lærere og børn kan trække på 
i forskellige sammenhænge. Alene det, at kameraerne aldrig er i skabet, er et udtryk for, at 
det er blevet almindeligt for børnene i forbindelse med en opgave at tage et digitalt kamera 
og for eksempel vælge at lave en videohistorie. I samfundsfag brugte børnene ofte Power 
Point i deres præsentationer, men nu inddrager børnene også digitalkamera og videokame-
ra i fag og på måder, som lærerne ikke tidligere har set og tænkt på.  
 

Produkterne  

Slutprodukterne – nyhedsreportagerne og webavis artiklerne – bærer præg af, at børnene 
har arbejdet udforskende med medierne og kan ses som udtryk for nogle af de læreproces-
ser, som børnene har engageret sig i, og som børnene fortsat kan engagere sig i, når de be-
tragter de forskellige produktioner.  
 
ITMF-lærerne er enige om, at det mest tydelige i udviklingen af Maglenews har været ind-
holdssiden. Fra at børnene i begyndelsen var fokuserede på de tekniske muligheder, har 
Maglenews-udsendelserne udviklet sig til at være kvalitativt bedre på indholdssiden. Der 
er mere idé med indslagene, og de dækker flere perspektiver. Lærerne finder det særligt 
centralt, at de enkelte Maglenews-gruppers arbejde og erfaringer med arbejdet er blevet 
udbredt via overleveringsprincippet. Det betyder, at Maglenews har fået betydning som et 
fælles projekt, som børn og lærere i udskolingen kunne engagere sig i, og børn, der endnu 
ikke har arbejdet med Maglenews, har kunnet drage nytte af tidligere Maglenews-gruppers 
erfaringer samtidig med, at ’gamle’ Maglenews-grupper har vist interesse for, engageret 
sig i og lært af ’nye’ Maglenews gruppers arbejde. 
 
Ifølge nogle af lærerne har de fået åbnet øjnene for, at børnene i højere grad kan dele vi-
den og lære af hinanden, at lærerne kan give mere ’slip’ på kontrollen på børnene og, at 
børnene i det hele taget kan meget selv, hvis lærerne stiller de rette rammer til rådighed. 
En lærer fremhæver, at han har lært, at processen er vigtigere end teknikken, og at læreren 
kan være vejleder i stedet for ”orakel”.  
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I et projekt som Maglenews skabes plads til, at børnene ’slippes løs’, og Maglenews-
gruppernes arbejde vidner om, at projektarbejde ikke nødvendigvis er noget, som skal læ-
res systematisk. Børn kan godt umiddelbart engagere sig i og selvstændigt gennemføre et 
projektarbejde, når de får mulighed for at aktivere deres individuelle handle- og forståel-
sesmåder. 
 
Børn og voksne skaber i samarbejde Maglenews. Maglenews er under konstant udvikling 
og overleveringsprincippet er ikke ensbetydende med, at børn og voksne undgår at gentage 
forskellige uheldige konstruktioner. I de senere Maglenews-grupper har børnene fx arbej-
det mere adskilt i undergrupperne, hvilket har resulteret i mere usammenhængene indslag. 
I begyndelsen havde Maglenews-grupperne et nyhedsstudie, som bandt historierne sam-
men, det har de senere grupper ikke arbejdet med. Overleveringsprincippet i sig selv sikrer 
ikke, at viden og erfaringer trækkes med ind i det følgende arbejde med udsendelserne. Til 
gengæld åbnes for, at de nye Maglenews-grupper kan koncentrere sig om at konstruere og 
præsentere nye produktioner frem for at repræsentere og rekonstruere allerede eksisteren-
de produktioner.  
 
Overleveringen er uformel i udgangspunktet. Børn og voksnes refleksioner over Magle-
news gruppernes arbejde med nyhedsudsendelserne samles ikke systematisk, hvilket på sin 
vis kan ses som en svaghed. Omvendt kan det også ses som en styrke, at børnene får mu-
lighed for at lære gennem egne erfaringer og herigennem opnår viden, som de mere aktivt 
kan bringe i spil, når de indgår i andre sammenhænge, hvor de skal arbejde med digitale 
medier og formidling via disse. Herudover er Maglenews et læringsrum, hvor børnene kan 
deltage med afsæt i deres eget udviklingsniveau og aktivere viden, som de har fra andre 
sammenhænge i forbindelse med arbejdet med Maglenews. En ITMF-lærer fortæller: 

”Den læring, der foregår, hvor de [eleverne] ikke helt er klar over, hvornår der er 
sket et spring i deres viden. Men jeg kunne fornemme, når jeg sad og lavede hjem-
meside med dem, at de var bevidste omkring layoutdelen, uden at de nogensinde 
har lavet hjemmeside, men det behøver man jo altså heller ikke vide for at lave det, 
det er mere det, når man skal oploade det hele, som var nyt for dem. Men de var 
meget klare på, at der var en modtagergruppe, og hvordan det skulle stilles op, og 
at det ikke må være for stort og ikke for småt og i spalter – og ellers så skriver de 
jo aldrig i spalter stort set – men det var de sådan godt klar over, at de skulle være 
så små.” 

 
Maglenews giver mulighed for, at børnene kan udfolde vidensområder, som de ikke nød-
vendigvis kan udtrykke verbalt.   
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Skolehverdag og evaluering  

Hver 14. dag fremviser Maglenews-grupperne de nye nyhedsreportager for hjemområder-
ne i udskolingen. Endvidere bliver det vist for andre hjemområder på skolen. Fra i starten 
at være en fremvisning med spørgsmål og kommentarerer, har der udviklet sig en praksis 
af mere evaluerende karakter. Dog giver både børn og lærere udtryk for, at refleksion gen-
nem evaluering af produktionerne godt kan indtage en mere aktiv rolle i Maglenews-
projektet.  
 
Evaluering er en væsentlig del af arbejdet med projekter. Børnene evaluerer løbende hin-
andens produkter, mens de arbejder med nyhedsreportagerne og artiklerne til webavisen. 
Lærernes vejledning undervejs i processen har også ind imellem karakter af evalueringer, 
men nogle af Maglenews-børnene giver udtryk for, at de mangler mulighed for at kunne 
vurdere det samlede produkt, fx når nyhedsreportagerne er klippet sammen, inden de vises 
for hjemområderne. Nogle børn finder, at det ville være frugtbart at samle hele produkti-
onsgruppen til en evaluering, når produktet er færdigt, således at man kan nå at korrigere 
og ændre i de enkelte delproduktioner i forhold til helheden, idet der ikke altid er en klar 
sammenhæng mellem de enkelte dele og helheden. Nogle af eleverne ønsker, at lærerne er 
mere opsøgende og vejledende i forhold til projekterne. Dette stemmer overens med erfa-
ringer fra det norske PILOT projekt, hvor eleverne ønsker, at lærerne ikke er fraværende i 
rummet, men er opsøgende og følger med i aktiviteterne (Lund & Almås 2003:34) 
 
Fremvisningerne har et evalueringsformål, idet det er hensigten, at børnene modtager kriti-
ske kommentarer fra andre børn og lærere. Fremvisningerne har imidlertid ikke haft en 
formaliseret evaluerende funktion, idet de ikke altid har resulteret i kommentarer fra børn 
og lærere og en dialog med Maglenews grupperne. En ikke ITMF-lærer siger: ”det er os 
voksne, som ikke har lavet en ordentlig tilbagemelding omkring filmene”. Hun siger vide-
re, at det er vigtigt at komme videre med kvaliteten af Maglenews og finder, at det er noget 
lærergruppen må tage op og gøre noget ved. Og når det ikke er sket, er det fordi lærerne 
ikke har redskaber til at gå ind i forhold til udformningen, det gælder i særlig grad det bil-
ledmæssige, grafik og layout. I forhold til det indholdsmæssige, så har lærerne en helt an-
den baggrund med fagligheder fx fra dansk, som kan anvendes til at kvalificere evaluerin-
gerne, og det er også her fokus oftest ligger fra lærerside.  
 
I relation til evaluering taler Søren Christensen og Kristian Kreiner om en substantiel eva-
luering, der fokuserer på projektets resultater som brugbare og optimale i den videre kon-
tekst. ”Det er nu engang de forandringer, som projektet medvirker til i denne projekteks-
terne virkelighed, og på det tidspunkt hvor resultaterne skal nyttiggøres, som er den egent-
lige raison-d’etre for projektet” (Christensen og Kreiner 1994:34). Selvom Christensen og 
Kreiner relaterer deres projekttænkning til virksomheder, organisationer mv., så synes en 
substantiel evaluering brugbar netop i forhold til Maglenews, idet Maglenews foregår i en 
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skolekontekst med et bredt læringssigte. Det bredere læringssigte skal forstås på den må-
de, at det ikke kun relaterer sig til de børn, der har lavet den enkelte produktion, men i 
princippet alle elever, i modsætning til fx en projektopgave, hvor læringssigtet hovedsage-
ligt er relateret til producenterne af projektopgaven, hvilket også ligger i bedømmelsen af 
denne. Det ligger ikke i konceptet, at de enkelte producenter af Maglenews skal vurderes 
for deres produktion på samme måde som i et almindeligt projektarbejde eller en projekt-
opgave. Det er med andre ord både den projektinterne og den projekteksterne virkelighed 
evalueringen i et læringsperspektiv retter sig mod.  
 
Da Maglenews er et fortløbende projekt med skiftende deltagere, bliver det netop væsent-
ligt set i forhold til det videre forløb at fokusere på det enkelte produkt i et forandringsper-
spektiv. Evalueringens italesættelse og refleksion bliver midler, idet der herved kan frem-
komme nye måder at se noget på, som kan være et tankeredskab for andre i en fremtidig 
fase. Men dette er ikke tilstrækkeligt. Maglenews opererer i sit udtryk hovedsageligt på det 
visuelle plan, hvilket skaber nogle fordringer til en ny digital billedmediefaglighed. Flere 
børn og lærere peger også på dette som et nyt læringsområde.  
 
Ifølge Wenger (1998) er det et væsentligt aspekt af læringen, at den foregår gennem del-
tagelse i social praksis. Deltagernes læring og muligheder for at aktualisere forskellige 
læringsstrategier afhænger af, hvilke muligheder de får for at deltage i praksis. At deltage 
handler om at være og tage del i et socialt fællesskab. De muligheder, som børn eller læ-
rere har for at deltage aktivt i evalueringen, er begrænset af deres billedfaglige tilgange. 
Manglen på digital billedmediefaglighed er en barriere i evalueringerne, idet både børn 
og voksne mangler denne faglighed og dermed det vokabular, der kvalificerer dem til at 
deltage i denne sociale læringsevent. Manglen på digital billedmediefaglighed betyder 
også, at det læringspotentiale, som knytter sig til video og website ikke i tilstrækkelig 
grad kommer til udfoldelse i andre sammenhænge, hvor disse medier anvendes.  
 
Betragter man imidlertid de diskussioner, som nyhedsreportagerne har sat i gang i hverda-
gen i de forskellige hjemområder, så etablerer fremvisningerne fælles refleksioner på 
tværs af hjemområder. Maglenews bliver en form for kit, der binder de forskellige hjem-
områder sammen, idet nyhedsindslag hentes fra hele skolen og bliver en fælles reference-
ramme for samtaler i pauser, frikvarterer mv.   
 

Det må ikke være for sjovt 

Maglenews repræsenterer et rum, hvor børnene kan træde ud af de konventionelle elev-
roller og i stedet træde ind i rollen som kompetente børn med børnekulturelle forståelses-, 
oplevelses- og læringsmåder. Samtidig bliver Maglenews også et felt, hvor modsætnings-
fyldte børnekulturer og voksen-/lærerkulturer mødes. De voksne betragter ikke nødven-
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digvis børnenes handlemåder som et udtryk for børnekulturelle tilgange til læring, og 
nogle af børnenes handlemåder bliver afvist af lærerne som useriøse. Samtidigt med at 
børnene ’slippes løs’, træder de lærerkulturelle perspektiver i karakter og manifesteres 
gennem lærernes oplevelse af børnenes arbejde med de forskellige produktioner. I de føl-
gende vil vi belyse nogle af de måder, hvorpå Maglenews projektet inviterer børnene til 
at deltage som børn, hvor blandt andet humor, musik og sladder er midler til engagement, 
refleksion og læring.  
 
Det er tydeligt, at børnene finder det inspirerende og motiverende at arbejde med humor 
som virkemiddel i arbejdet med både webavisen og nyhedsreportagerne. Maglenews bliver 
et rum, hvor børnene kan udfolde sig kreativt, men det er også tydeligt, at børnenes kreati-
vitet ikke ’bare’ får frit spil, fordi lærerne på forskellig vis definerer rammerne og dermed 
også grænserne for rammerne. To drenge fra 8. klasse, som har designet skabelonen til 
webavisen fortæller, at de har nedtonet designet:  

Det er sådan en meget seriøs side, fordi der ikke skulle være alt for mange sjove 
ting. Vi kunne godt have lavet mange sjove ting; ting, der kommer flyvende og så-
dan, men det skulle være en seriøs side, og det skulle ikke tage for lang tid at loade 
den. Så det er mest bare en masse tekst og så nogle billeder.  
 

Webavisen er en kodeordsbeskyttet hjemmeside, som indeholder ”Nyheder”, ”Arkiv”, 
”Om Maglenews”, ”Kontakt” og ”Sladder”. De to drenge forklarer, at det er de mest rele-
vante ting og tilføjer om ”Sladder”: Og så sladderen, det kom faktisk for sjov, for der var 
nogle, der gerne ville skrive sladder, så tænkte vi så, at det kunne vi putte derind. I begyn-
delsen vakte især ”Sladder” meget opsigt i hjemområderne og dannede i høj grad rammen 
om børnenes interesse for webavisen. ”Sladder” blev imidlertid også hurtigt genstand for 
diskussioner i hjemområderne om, at børnene skulle passe på ikke at hænge hinanden ud.  
 
De to drenge fremhæver, at det positive ved webavisen er, at det er børnenes mening, der 
kommer frem. Det fremgår også tydeligt af de forskellige webavisartikler, at de i høj grad 
repræsenterer nyheder set med børnenes øjne. De fleste artikler er skrevet med afsæt i 
samme historie som de nyhedsreportager, som børnene har produceret. Reportagerne og 
artiklerne dækker blandt andet nyheder om vejret, lusedag, mælketyveri, volleyballstævne, 
frikvarterer i hallen, musikuge på mellemtrinnet, teaterstykket ”Bryllup i Marcipanien” i 
indskolingen og rygende teenagere ved den lokale vuggestue. 
 
I begyndelsen af Maglenewsprojektet var det tydeligt, at børnenes motivation for at delta-
ge i Maglenews i nogen grad var styret af interessen for at eksperimentere med blandings-
genrer og humoristiske indslag. Den første Maglenews-gruppe producerede blandt andet et 
fiktivt indslag om, at Popstars idolet Jon havde besøgt skolen. Gruppen fik en dreng til at 
imitere Jon på meget overbevisende vis. Dette indslag var det store samtaleemne blandt 
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børnene på hele skolen. Indslaget blev også genstand for fælles diskussioner mellem børn 
og voksne i hjemområderne i udskolingen, om at blande fiktions- og faktagenrerne, hvor 
lærerne fremhævede, at det ikke var hensigten med Maglenews at konstruere fiktive histo-
rier. 
 
I forbindelse med det tredje Maglenews-forløb blev to drenge fra 8. klasse specielt enga-
gerede og interesserede i deres arbejde med at redigere optagelserne fra musikuge på mel-
lemtrinnet, da de opdagede, at de kunne klippe nogle fraklip sammen og konstruere en 
humoristisk fortælling om, hvor svært det kan være at optage og gennemføre et interview. 
Drengene måtte tage optagelserne til det ene interview om tre gange. Først var der en 
dreng, der pludselig råbte: ”Hvad kan du li’?”, og på et andet klip ringer telefonen. Da 
drengene senere var nødt til at forkorte deres reportage kommenterede en af lærerne fra-
klippet: ”I skal da vel ikke have det med?”. Drengene valgte at tage fraklippet med i deres 
reportage, og det viste sig at være det klip i den samlede nyhedsreportage, som frempro-
vokerede flest tydelige reaktioner og ikke mindst højlydte børnegrin ved Maglenews-
gruppens endelige fremvisning for de andre børn og lærere i hjemområdet. 
 
Både i forbindelse med ”Sladder”-delen af webavisen, nyhedsreportagen om Jons besøg 
på Maglegårdsskolen og de to drenges fraklip gik lærerne ind og vejledte børnene verbalt 
med opfordring til at undlade at engagere sig i den type produktioner. Set i forhold til ny-
hedsgenren repræsenteret ved dagspressen og nyhedsudsendelserne på TV, synes det rele-
vant og hensigtsmæssigt, at lærerne reagerer på denne måde. Men set ud fra et børnekultu-
relt perspektiv er det imidlertid netop de humoristiske og konstruerende elementer, som i 
høj grad bliver drivkraften for børnenes arbejde med Maglenews og som skaber interessen 
hos de børn, der ikke selv deltager i Maglenews. En dreng forklarer: ”man er nødt til at la-
ve sådan lidt useriøse ting, for at det bliver sjovt... Lærerne sagde at mange ting var use-
riøse, og jeg syntes godt at man kunne bruge nogle af dem, for børnene syntes, at de var 
lidt sjove. Det skal også være lidt humoristisk”.  
 
Af publikationerne fra forskningsprojektet ”Børns brug af interaktive medier – i et frem-
tidsperspektiv” fremgår det også, at humor og eksperimenter med blandingsgenrer er et 
betydningsfuldt element i 7-15 årige børns brug af interaktive medier (fx Sørensen & Ole-
sen 2000). Endvidere er børn ofte avancerede brugere af kombinationer af audiovisuelle 
og verbale formidlingsformer. Især de audiovisuelle muligheder appellerer til børn, når de 
bruger de interaktive medier. De interaktive medier bruges af børnene til mange forskelli-
ge formål, som fx at artikulere identitet, til leg, socialitet, læring, kommunikation og til at 
konstruere fortællinger og herigennem orientere sig mod forskellige ”virkeligheds- og fik-
tionsniveauer” (ibid.). Gennem eksperimenteren med konstruktion af forskellige fortællin-
ger artikuleres de forskellige formål. 
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Teknik og musik eksperimenter 

Flere af de drenge, som deltager i Maglenews, motiveres af de eksperimentelle aspekter af 
Maglenews. Den ene af de to drenge, som har designet hjemmesiden fortæller, at han 
sammen med en af sine venner i fritiden hjælper ældre mennesker med mindre problemer 
med deres computere: For det kan godt være ret dyrt at få sådan en IT-konsulent ud til 
700 kr. i timen, og det kan være et meget enkelt problem, hvor vi så kommer og gør det for 
dem. De to drenge er begge erfarne brugere af computere og internet og de er enige om, at 
det bedste ved Maglenews er, at der langt om længe var noget it-udstyr, vi kunne bruge – 
det plejer der ikke at være. Det er jo relativt nyt, alt det vi har fået. Det var rart så at få 
prøvet det af. En anden dreng fra 7. klasse – en af ITMF-eleverne – fortæller, at han har en 
Linux server derhjemme:  

Det er, fordi jeg synes, at det er skægt, fordi vi har en computer tilovers og så 
spurgte jeg min far, om jeg ikke måtte smække en harddisk i og så lægge Linux på 
den. Det fik jeg så lov til… Jeg programmerer JavaScript, og så skriver jeg HTML 
koder og laver en del HTML generelt, og så ellers så bruger jeg den bare til lekti-
er.  

 
Drengen fortæller, at han startede med at bruge computer, da han var ca. fem år. Han brug-
te den først som redskab til underholdning og forklarer, at han især de to sidste år har 
brugt den mere seriøst:  

Ja, fordi, da jeg var lille, brugte jeg den bare til at spille på, nu har jeg så også 
brugt den til at konfigurere hele opsætningen på computeren og sådan, også rent 
hardwaremæssigt.     

 
For nogle af drengene bliver Maglenews en mulighed for at arbejde med deres hobby, og 
de får mulighed for at bruge deres digitale mediekompetencer i skoleaktiviteterne. Nogle 
af pigerne motiveres også af det tekniske. To piger fra 9. klasse fortæller:  
 
Ina: Jeg synes også, at det er sjovt at lave det der redigering, fordi vi er jo ikke vant til at 
bruge det, og så når man kan finde ud af, hvor god man er til det, så er det altså sjovt lige 
pludselig at gøre det til sådan en hobby 
Astrid: Ja, og lægge musik ind 
Ina: Ja, og så kan man til sidst sidde og lege med det. Altså, jeg sad med den en hel dag, 
bare sad og lavede alt muligt.. finpudsede den [om nyhedsreportagen]…. 
Astrid: Jeg er ikke så god til computere og sådan noget 
Ina: Nej, det er jeg heller ikke, og det er jeg faktisk blevet lidt nu, sådan lidt, hvor folk 
kommer hen og spørger mig, altså hvor folk før tænkte.. Nej, lad os spørge nogle af de 
kloge drenge.  
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Børnene er specielt optaget af, hvordan kombinationen af billeder og musik kan bidrage 
med forskellige effekter til nyhedsreportagerne. Musik fylder meget i børnenes liv (Drot-
ner 2001) og børnene nyder at kunne eksperimentere med musik i indslagene. En pige fra 
9. klasse fortæller engageret: Altså, det er jeg helt vild med; hvordan musikken kommer 
indover. Så får man lyst til at se det. 
 
I Norge15 afsluttedes for nyligt et andet større projekt IKT som mediator for 
kunnskapsproduksjon (Dons, 2003), hvor et forskerteam har fulgt et lærerteam og en klas-
se med 40 børn i ungdomsskolen igennem tre år. Konklusionerne fra dette projekt viser li-
geledes, at brug af video i undervisningen har givet særlige læringspotentialer, fx at børn 
som arbejder med formidling af komplicerede fagkundskaber gennem video og animation 
opnår øget fagindsigt; at børnene er motiverede og engagerede, når de arbejder med film 
og video; at børnene har et legende forhold til filmmediet, også når de laver fagspecifikke 
produktioner; og at æstetiske produktioner kan virke befriende og give børnene nye per-
spektiver på sig selv, hinanden og omverdenen. 
 
Gennem eksperimenterne med lyd og billeder konstruerer og rekonstruerer børnene for-
skellige fortællinger om dem selv, hinanden, skolens andre deltagere og skolen. Ifølge Sø-
rensen & Olesen (2000: 74) repræsenterer internettet og computeren i høj grad medier som 
børnene bruger til at eksperimentere med konstruktioner og rekonstruktioner af dem selv 
og moderne livsformer. Humor, imitation, blandingsgenrer og effekter kan alle betragtes 
som virkemidler til at engagere sig i både konstruktioner og rekonstruktioner. Det er imid-
lertid ikke nødvendigvis virkemidler, som kan relateres til nyhedsgenren. Idet nyhedsgen-
rens formål – så vidt muligt – er at repræsentere virkeligheden. Dermed kan nyhedsgenren 
indplaceres som en formel og dialektisk billedpædagogisk forståelsesmåde (jf. fig.1).  
 
Valget og fastholdelsen af nyhedsgenren som det centrale omdrejningspunkt for Magle-
news-projektet kan være med til at skabe begrænsninger i aktualiseringen af de interme-
diale muligheder set ud fra en paradoksal pædagogisk indfaldsvinkel. Betragtet fra et bør-
nekulturelt perspektiv aktualiserer den paradoksale billedlogik børnenes særlige måde at 
bruge multimedierne på i hverdagen og åbner for, at børnene kan bruge deres ’uformelle’ 
mediekompetencer i skolen.  

                                                 
15 Den norske undersøgelse har afsæt i forsøg med digital video i en klasse i ungdomsskolen. Konklusioner-
ne fra den norske undersøgelse må tages med forbehold, og det er nok ikke muligt at overføre erfaringerne 
direkte til den danske folkeskole, men der er meget inspiration at hente i erfaringerne fra projektet, som tyder 
på, at integration af digital video i undervisningen også indeholder andre læringspotentialer end dem, som 
udnyttes i Maglenews. 
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6. Læringspotentiale for fag og andre projekter  
 
 

Spredning 

Maglenews har haft en generel ’afsmitning’ på arbejdet i hjemområderne. Webavisen og 
nyhedsreportagerne er blevet en fælles referenceramme, som børn og lærere har kunnet 
diskutere ud fra og forholde sig til i de andre undervisningsaktiviteter, når det har været re-
levant. Derudover fortæller lærerne, at de kan mærke Maglenews’ betydning i de andre 
undervisningsaktiviteter, når børnene for eksempel impulsivt vælger at inddrage digital vi-
deo til forskellige konstruktive formål uden, at lærerne har initieret dette. Det har spredt 
sig, som en lærer udtalte det. 
 
I de observationer, vi har foretaget ved vores tilstedeværelse i de to udskolingshjemområ-
der, har vi kunnet registrere den ’spredningseffekt’. Når børnene har været gennem et 
Maglenews-forløb, så har de mod på og lyst til at bruge de digitale medier i andre sam-
menhænge fx i relation til de enkelte fagområder, til de løbende projekter, til projektopga-
ver eller som det var tilfældet i et hjemområde, hvor en gruppe børn udarbejdede en digital 
videoproduktion, til anskueliggørelse af arbejdet og hverdagen i hjemområdet til anven-
delse i forbindelse med et forældremøde.  
 
Endvidere har kurset for ITMF-eleverne haft stor betydning for at ændre elevernes brug af 
de digitale medier. En lærer på 7. klassetrin siger om betydningen af de tre ITMF-elevers 
kursus i forbindelse med denne klasses projektopgave, hvor det blev meget tydeligt for læ-
rerne, at disse elever var afgørende for, at flere af de andre elever begyndte at anvende 
PowerPoint i deres projektopgaver:  

 ”Jeg kendte godt til PowerPoint i forvejen, men jeg havde ikke tænkt på, at de 
skulle bruge det dér. Og jeg havde slet ikke tænkt på, at de kunne bruge det uden 
at vide noget som helst om det i forvejen. Altså, fordi jeg selv synes, at det er 
svært, så synes jeg nok også, at det er meget svært at skulle starte med at begynde 
på sådan lige med sine opgaver. Men det syntes børnene åbenbart ikke. Og de 
kunne få vældigt meget hjælp af de børn, som allerede var sådan i gåseøjne ”ud-
dannede” i medierne. Så de fandt hurtigt ud af det og kunne bruge det på en – sy-
nes jeg – rigtig god måde. Og næste gang – er jeg sikker på – så bliver det endnu 
bedre”. 

 
I klassen var der tre ITMF-elever, og som læreren sagde: så har de jo så uddannet videre 
nogle flere, som så igen har uddannet flere, hvilket er en tydelig markering af, at det i den 
sociale praksis ikke kun handler om selv at konstruere kompetencer og kvalifikationer, 
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men i ligeså høj grad om evnen til at omsætte og anvende disse i et lærende fællesskab 
med andre (Goleman 1999).  
 
Modellen med at sætte nogle børn på kursus i håb om, at de så vil være ressourcepersoner 
i forhold til andre børn, ses tydeligt udfoldet i dette forløb, hvor den institutionelle kur-
susorganiserede læring omsættes og for andre børn bliver praksislæring. Idéen med 
ITMF-elevkurserne kan således betegnes som en succes. Men succesen er også betinget 
af, at læringsmiljøet er organiseret på en sådan måde, at det er muligt for børnene at bruge 
hinanden. I dette læringsmiljø kan børnene gå rundt i de fysiske rum, handle og tale (lav-
mælt) sammen og frit hente de nødvendige artefakter.  
 
I 7. klassen begyndte en gruppe med to af ITMF-eleverne at anvende PowerPoint, hvilket 
vakte nysgerrighed hos andre. Læreren siger, at 

”de andre grupper havde egentlig ikke i sinde at bruge det, men da de så så, hvad 
det gik ud på, så tænkte de: Jamen, vi kan jo bare prøve. Og så sprang de ud på 
det dybe vand, og så prøvede de. Og det gik faktisk rigtigt godt for alle de grup-
per. Og den eneste gruppe, som ikke havde brugt ekstra udstyr, om man så må si-
ge, de fandt jo ud af, at deres opgave heller ikke var så god, i hvert fald ikke ligeså 
god som de andres”.  

 
Den prøvende proces på det dybe vand var præget af, at børnene iagttog gruppen, der var i 
gang med PowerPoint, og løbende spurgte og fik demonstreret i en vekselvirkende proces 
med, at de selv prøvede sig frem. Processen var en helt tydelig markering af, at nogle af 
de læringsformer, fx læringshierarkier og læringsfællesskaber, som kendes fra børns ikke-
institutionaliserede brug af digitale medier, blev trukket ind i denne skolekontekst (Søren-
sen 2004). 
 
ITMF-elevernes digitale mediekompetencer har ikke kun betydning for de to hjemområ-
der i skolingen. Når der er brug for de særlige kompetencer, som disse elever har, så er 
der ofte bud efter børnene fra de andre hjemområder, hvor børnene går ind og hjælper de 
yngre elever i forbindelse med fx videooptagelse eller -redigering. Dette skaber nogle so-
ciale og læringsmæssige relationer på tværs af hjemområder. Når de ældre børn skal vise 
og forklare for de yngre børn, lægger de ofte vægt på at være særlige pædagogiske i deres 
formidlingsform, bl.a. ved at sikre sig, at de yngre børn har forstået og lært sig at bruge de 
pågældende medier. ”Processen er gensidig; man lærer mens man underviser ”(Foucault 
1994:215), hvilket også fremhæves af en af eleverne, der siger, at man tænker over det på 
en anden måde og lærer det faktisk bedre. I denne proces er børnene ofte nødt til at itale-
sætte deres aktuelle tavse viden. Den aktuelle tavse viden er ofte knyttet til konkrete for-
hold og ting, hvilket ifølge Wackerhausen gør den nemmere at eksplicitere i forhold til 
den implicitte tavse viden (Wackerhausen, 1999a, s.32). 
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Medierne – et nyt læringspotentiale 

I forbindelse med projektopgaven i 7. klassen så bevirkede brugen af PowerPoint ifølge 
læreren, at eleverne fik nogle nye ideer og indfaldsvinkler til arbejdet med deres projekter. 
Fx inspirerede søjlediagrammerne og graferne, at nogle af børnene begyndte at arbejde 
kvantitativt med deres projekter. En gruppe lavede fx spørgeskemaer og omsatte tallene i 
søjlediagrammer. Eleverne fortalte bagefter, at det ville de ikke have fundet på, hvis de 
ikke havde set muligheder i programmet. Andre elever satte det, de arbejdede med op i 
skemaer og modeller. Ifølge læreren lagde programmets muligheder op til at klargøre 
stoffet for eleverne. 

”Det er selve præsentationen, tror jeg, for dem, som blev meget klar. Og idet at 
præsentationen blev meget klar, så fik de også nogle andre muligheder. Det som 
på papir eller på en planche forekommer som et stort arbejde og langt, det fore-
kommer ikke særligt langt, når det kommer op på en skærm eller på en film. Og 
det vil sige, at så… så helt naturligt skal der nogle flere elementer til. Det vil sige, 
at de kommer omkring deres emne på en ny måde, fordi de bliver nødt til at tage 
flere vinkler med….Mediet har gjort, at de har fået noget mere kød på deres opga-
ve”. 

 
Det var netop flere vinkler på stoffet, der var et karakteristisk træk ved børnenes fremlæg-
gelser. Børnene udforskede programmet og så dermed nogle muligheder i programmet. 
De ville gerne anvende disse muligheder, hvilket betød, at de måtte angribe deres projekt 
fra forskellige vinkler og perspektiver. Disse forskellige perspektiver og vinkler fik be-
tydning for indholdet, som blev mere udfoldet. Børnenes eksplorative anvendelse af Po-
werPoint har således været en strategi til nye læringsveje. Samtidig kan man sige, at tek-
nologien rummer nogle læringspotentialer, som børnene har udnyttet.  
 
Projektopgaveforløbet i den omtalte 7. klasse fik til følge, at nogle af de børn, som ikke 
havde været interesserede i at deltage i Maglenews, nu blev interesseret og meldte sig, 
fordi det blev klart for dem, at brugen af de digitale medier er en fordel i projekter og i 
forskellige faglige sammenhænge. De kunne nu se, at de kunne bruge det, man kunne lære 
i Maglenews-forløbene i andre projekter og fag til at højne kvaliteten af arbejdet.  
 
 

På vej mod vinterfrakken 

Mht. lærerne så lærer de som børnene ved at bruge de forskellige medier, men lærerne er 
ofte handicappede på den måde, at det ikke er dem, der arbejder praktisk med projekterne. 
De følger normalt kun projekterne fra sidelinjen, hvilket betyder, at de ofte skal lægge sig 



 

 

39 

39 

i selen for at få lært de forskellige anvendelsesmuligheder på en anden måde. Lærerne på 
skolen er helt på det rene med, at mange af børnenes digitale mediekompetencer ofte lig-
ger på et højere niveau end deres. Det ser de generelt set ikke som et problem i forhold til 
deres læreridentitet, og omvendt er de godt klar over, at der er et område, som der skal gø-
res noget ved, hvad de også gør. Men problemet er bare, som en lærer udtrykker det, at  

”man glemmer alt om det, lykkeligt, fordi man ikke bruger det. Så det er vi ikke 
særlig godt klædt på til… vi skal jo så også bare klæde os på hele tiden; man star-
ter med undertøjet, og det har vi på nu. Så nu håber jeg, at nå til vinterfrakken”. 
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7. Konklusion  
 
 
Maglenews repræsenterer et konkret bud på en aktivitet i folkeskolen, som udvider børne-
nes læringsmuligheder. Organiseringen af forløbet som en fortløbende parallel og børne-
styret projekt på tværs af klassetrin, undervisning og hjemområder giver børnene mulighe-
der for læring gennem forskellige deltagerbaner. Maglenews er et parallelt forløb, som 
passer ind i skolehverdagen på Maglegårdsskolen, hvor projektet bidrager med en ny di-
mension i skolens læringsmiljø. Maglenews repræsenterer også en nytænkning af projekt-
arbejdets position og funktion i folkeskolen. 
 
Gennem arbejdet med specielt produktionen af Maglenews-nyhedsreportagerne lærer bør-
nene at arbejde med multimedier. Videoproduktionerne og webavisartiklerne danner ram-
men om fælles erfaringsrum, som børn og voksne i udskolingen kan tale om og reflektere 
over. Herudover giver videoredigeringsprocessen børnene mulighed for at genkalde deres 
oplevelser og fremkalde nye refleksioner over den historie, som de vil fortælle. Igennem 
redigeringsarbejdet med sammensætningen af tekst, lyd og billeder får børnene erfaringer 
med at konstruere forskellige fortællinger med forskellige virkemidler. Arbejdet med 
Maglenews tilbyder børnene mulighed for en dybere forståelse af det, som de arbejder 
med, fordi måden, de lærer på, forbindes med deres egne konkrete erfaringer. Både igen-
nem produktion og fremvisning udfordres børnene til at reflektere over deres fælles ople-
velser og erfaringer i forløbet. 
 
Maglenews har på skolen bidraget til, at IT og medier er blevet et element i hverdagen. 
Maglenews er et medieprojekt, som medvirker til at skabe et praksis- og læringsfællesskab 
mellem børn og voksne i udskolingen, men Maglenews-projektet indskriver sig imidlertid 
også inden for en formel og dialektisk billedpædagogisk forståelsesramme, der retter blik-
ket mod nyheder som repræsentationer frem for børnenes produktioner som præsentatio-
ner. Dermed udnytter Maglenews-projektet ikke de intermediale og børnekulturelle di-
mensioner af projektet.  
 
Det traditionelle problemorienterede projektarbejde har fokus på verbal eksplicitering af 
viden. Maglenews er et medieprojekt, som sætter fokus på både verbale og audiovisuelle 
dimensioner af viden og læring. Det problemorienterede projektarbejde lægger op til line-
ære arbejdsmåder, mens Maglenews kan aktualisere hyper- og intermediale arbejdsformer 
i en løst koblet projektpraksis. Medieprojekter retter fokus mod det æstetiske og gennem 
Maglenews kan en paradoksal billedpædagogisk arbejdsform aktualiseres. 
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Ved Maglegårdsskolen er rammerne, organiseringen og indretningen af undervisningen 
forandret. Læringsteoretisk og projektpædagogisk repræsenterer Maglenews et nyskaben-
de projekt, men set ud fra et paradoksal billedpædagogisk perspektiv er det ydermere væ-
sentligt at tænke i blandingsgenrer, hvis de nye intermediale muligheder skal udnyttes. Set 
ud fra et børnekulturelt perspektiv er der endvidere god sammenhæng mellem børnenes 
indfaldsvinkel til de digitale medier og den paradoksale billedpædagogiske logik. Børnene 
arbejder med blandingsgenrer, eksperimenterer og præsenterer. For børnene er det en del  
af arbejdet med de digitale medier at engagere sig i læreprocesserne gennem simultane, 
parallelle og hyperkontekstuelle aktiviteter. 
 
På trods af anderledes fysiske rammer, indretnings- og organiseringsmåder samt adgang til 
it og medier som et element i hverdagen kan der stadig eksistere kulturelle og faglige bar-
rierer for at udnytte de læringspotentialer, som de nye medier tilbyder. Her tegner børne-
nes visuelle kultur og billedmediefagligheden sig som områder, der didaktisk må medre-
flekteres og indgå i læreprocesser med de digitale medier.    
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