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Thomas Christensen, tale-læsepædagog, Nordjylland Amts
Taleinstitut, Aalborg

Netbaseret
Kollaborativ Læring
På Nordjyllands Amts Taleinstitut har man siden 2001 tilbudt
individuelle fjernundervisningsforløb til voksne med skriftsproglige
vanskeligheder. Inspireret af de pædagogiske tanker bag
begrebet Netbaseret Kollaborativ Læring (NKL) iværksatte man i
2005 et forsøg, hvor fire deltagere skulle samarbejde om problem
løsning og videnskonstruktion. Artiklen giver en generel beskrivelse
af fjernundervisningsplatformen og belyser erfaringerne fra det
konkrete forløb.
Ministeriet for videnskab, teknologi og
udvikling iværksatte i år 2000 et treårigt IT-projekt, der skulle afprøve netværkssamfundets muligheder for alle
i Nordjylland. I den forbindelse påbegyndte læseafdelingen på Nordjyllands
Amts Taleinstitut udviklingen af et
Learning Management System (LMS) til
fjernundervisning af voksne med læse-,
stave- og skrivevanskeligheder. LMS’et
har siden projektperiodens udløb i 2003
indgået som en del af læseafdelingens
undervisningstilbud, og i denne periode
har ca. 50 kursister deltaget i individuelle e-læringsforløb.
I tråd med hovedformålet bag Det
Digitale Nordjylland var en af målsætningerne med udviklingen af LMS’et at
modvirke den potentielle risiko for, at

informations- og kommunikationsteknologien kunne komme til at udgøre
endnu en marginaliseringsfaktor for
gruppen af voksne med læse-, stave-,
og skrivevanskeligheder. Den grundlæggende pædagogiske ide i udformningen af LMS’et har således været at
benytte de kompenserende muligheder,
det digitale medie rummer med henblik
på at flytte fokus fra skriftsprog som
målsætning i sig selv, til videnstilegnelse og deltagelse i den demokratiske
proces som målsætning.
Online fjernundervisning i:
www.ellf.dk
Online fjernundervisning i ellf.dk
foregår via et Learning Management
System (LMS) og en internetbaseret
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Læringsportal. Et LMS er et program,
hvori fjernunderviseren dels kan
designe, producere og administrere
undervisningsmaterialer, dels kan gøre
disse materialer tilgængelige for hold
og enkeltpersoner, og dels kan holde
overblik over deltagernes arbejde og
udvikling. Læringsportalen er en integreret del af LMS’et,
Det er naturligvis og fungerer som et
nødvendigt at være virtuelt klassevæhvor deltaopmærksom på, at relse,
gerne kan arbejde
tanken om med undervisningsstilladsering bygger materialet, og hvor
interaktionen
og
på et læringssyn, kommunikationen
hvor den sociale mellem lærer og delinteraktion mellem tagerne og indbyrdes
mellem deltagerne
lærer og den læren- foregår. Inden for
de er central. online fjernundervisning skelnes typisk
mellem synkrone og asynkrone forløb.
I de synkrone forløb er der direkte
kontakt mellem lærer og deltager i
læringsportalens virtuelle klasseværelse under arbejdet med undervisningsmaterialet. I de asynkrone forløb
er der tale om tidsforskudt undervisning, hvor deltageren selvstændigt
arbejder med undervisningsmaterialet
via læringsportalen. Undervisningen
i ellf.dk indeholder både synkrone og
asynkrone elementer.

Stilladsering og metakognition
Begreberne stilladsering og metakog
nition har været nøgleord i de grundlæggende pædagogiske overvejelser i forbindelse med udviklingen af
LMS’et.
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Stilladsering kan defineres som den
proces, at læreren og den lærende sammen bygger et stillads, som gradvist
fjernes, alt imens den lærende konstruerer sin viden. Tanken om stilladsering
er nærliggende i en e-læringskontekst,
eftersom tilgængeligheden af diverse
multimediefunktioner netop giver enestående muligheder for at tilføje og
fjerne støttefunktioner eller stilladser
som eksempelvis: oplæsning, grafiske
fremstillinger, uddybende forklaringer
og instruktioner. Det er naturligvis
nødvendigt at være opmærksom på,
at tanken om stilladsering bygger på
et læringssyn, hvor den sociale interaktion mellem lærer og den lærende
er central. At benytte disse begreber inden for fjernundervisning, hvor
netop den sociale interaktion mellem
lærer og elev udspiller sig under nye
vilkår, kræver således en høj grad af
opmærksomhed på lærerrollen. Hvor
man som lærer i en konventionel
ansigt til ansigt-undervisningssituation kan fungere som stilladsbygger
for den lærende og løbende er i stand
til at vurdere og tilpasse stilladserne,
er rollen som fjernunderviser bl.a. at
udmønte sine vurderinger i en række
elektroniske stilladser. Dette kan give
en forsinkelse i processen, eftersom
den konkrete tilpasning af stilladserne
i undervisningssituationen ikke kan
forgå 100 % synkront med instruktørens fornemmelse af deltagerens udvikling. Dette stiller en række krav til
instruktøren, bl.a. er det essentielt
løbende at have kontakt med deltagerne, ligesom man dagligt må vurdere
deltageres asynkrone arbejde og tilpasse materialer og hjælpemidler.
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I en e-læringskontekst for voksne
med skriftsproglige vanskeligheder
kan der desuden ses en tæt sammenhæng mellem stilladsering og metakognition. Om metakognition og læsning
skriver den svenske professor Ingvar
Lundberg, at en aktiv læsning forudsætter en form for opmærksomhed på
ens egne tankeprocesser, på ens egen
indlæring. En sådan opmærksomhed,
som også kaldes metakognition, betyder ”at man kan stille en diagnose på
sig selv under læsningen: at man er
klar over, hvad man forstår, og hvad
man ikke forstår, så man kan benytte
alternative strategier” (Lundberg). I
det asynkrone arbejde med undervisningsmaterialerne har deltagerne
således mulighed for selv at vurdere,
hvilke former for elektroniske støttefunktioner de vil anvende. Valget og
fravalget af disse støttefunktioner i
forhold til opgavernes karakter, ligger
således op til en metakognitiv tilgang
til arbejdet med skriftsprog.

Computer Supportet
Collaborative Learning
Siden 1995 har begrebet ”Computer
Supportet Collaborative Learning”
(CSCL) vundet stadig større indpas
i den pædagogiske litteratur om elæring. CSCL er betegnelsen for en
pædagogisk strategi, hvor deltagerne
aktivt konstruerer viden og mening i
kollaborative læringssituationer, som
helt eller delvist foregår via et digitalt
medie. NKL har i denne forståelse således sit læringsteoretiske udgangspunkt
i en konstruktivistisk tradition, hvor
fokus er flyttet fra undervisning til
læring. En tradition, hvor de lærende

selv skaber viden og erkendelse igennem et samarbejde, hvor kundskab,
erfaringer og holdninger konfronteres
og sættes op mod hinanden.
Ud fra ønsket om at udforske og
videreudvikle alternativer til en specialpædagogisk praksis, som til stadighed går i retningen af præcise og
lokaliserbare årsager til funktionsnedsættelser, og som derfor inviterer til
funktionstræning på et diagnostisk
grundlag, lod vi os inspirere af ovenstående tanker. Vi oprettede således et
hold, hvor fire deltagere, sideløbende
med deres individuelle forløb, skulle
have mulighed for at indgå i netbaserede kollaborative læreprocesser.

Forløbet
Forløbet blev organiseret som en række
emneorienterede underviseroplæg, med
det mål for øje, at lægge op til diskussion og samarbejde om årsagssøgende
problemløsning. LMS’et blev ”sat op”
med et fælles konferencerum, hvor
deltagere og undervisere kunne komme
med indlæg, følge og kommentere
hinandens indlæg, samt kommunikere
synkront og asynkront.
De fire deltagere var alle mænd i alderen 33-48 år, som var henvist til og i
gang med individuelle e-læringsforløb.
En af deltagerne havde været arbejdsløs gennem længere tid, de øvrige
var i arbejde. Af læseundersøgelserne
fremgik det, at alle deltagerne gav
udtryk for at have haft et problematisk grundskoleforløb, og alle havde
deltaget i specialundervisning i forbindelse hermed. Alle fire deltagere havde
været aktive i de individuelle forløb.
Ligeledes havde de alle et kompenseret
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funktionelt skriftsprogligt niveau, som
muliggjorde indbyrdes skriftlig kommunikation.

Erfaringerne
Efter to måneder var erfaringen, at
deltagerne kun i meget begrænset
omfang kommunikerede og samarbejdede. Underviserindlæg med konkrete diskussionspunkter affødte ofte
respons fra deltagerne. Efter denne
første responsfase, gik diskussionerne
imidlertid i stå. Nye underviserindlæg
kunne anspore til yderligere respons,
men deltagerne diskuterede ikke indbyrdes, kommenterede ikke hinandens
indlæg og samarbejde ikke om årsagssøgende problemløsning.
Med henblik på at vurdere det hensigtsmæssige i at arbejde videre med
at kvalificere denne arbejdsform for
målgruppen fandt vi det på denne
baggrund nødvendigt at indkredse de
faktorer, som kunne være medvirkende
til den manglende kommunikation og
det manglende samarbejde.

Mulige faktorer
Pasi Sahlberg, der er docent ved universitetet i Helsingfors, beskriver hvordan
saglige og konstruktive diskussioner i
læringssammenhænge fordrer at man:
Udformer normer og skaber en
atmosfære, som fremmer samtale og
diskussion
Udvikler evnen til at diskutere og
lytte.
Når en deltager i forbindelse med den
afsluttende evaluering udtrykker ”Jeg
ved, hvor hårdt det kan være at skrive,
så jeg havde ikke lyst til at kritisere de
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andres ting”, er ovenstående sondring
central, eftersom den både ekspliciterer
nødvendigheden af underviserens faciliterende rolle og nødvendigheden af
forudsætninger for at deltage i skriftbaserede diskussioner. Pasi Sahlberg
udtrykker ligeledes, at udviklingen
fra passiv modtager af information til
aktiv deltager i diskussioner kræver
øvelse og god tid. Det må således være
rimeligt at antage, at den målgruppe,
som de fire deltagere repræsenterer,
har behov for ekstra øvelse og god tid,
eftersom de ikke blot skal lære diskussionensform og -regler, men samtidig
må arbejde hårdt for i det hele taget at
udtrykke sig skriftligt.
Den norske forsker Harald Valås
fremhæver betegnelsen tillært hjælpe
løshed som et karakteristisk træk i forbindelse med elever, som har modtaget
specialundervisning. Valås beskriver
således, hvordan den gruppe af svage
elever, der modtog specialundervisning i deres grundskoleforløb, i langt
højere grad end gruppen af tilsvarende svage elever, som ikke modtog
specialundervisning, var tilbøjelige til
at afholde sig fra at påbegynde nye
opgaver uden præcis vejledning, ligesom de var præget af lavt selvværd og
lave forventninger til egne akademiske
præstationer. Affektive karakteristika,
som tydeligvis fordrer, at deltagelse i
NKL må indbefatte en specialpædagogisk indsats i forhold til den enkelte
deltager.
Den franske sociolog Etienne Wengers
teori om praksisfællesskaber er central i
en lang række tekster om NKL. Wenger
benytter sig blandt andet af begrebet
gensidigt engagement. Han skriver: ”Et
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praksisfællesskab er et spørgsmål om
gensidigt engagement. Et fællesskab
er ikke bare en samling mennesker,
defineret ved et eller andet kendetegn”.
Med Wengers terminologi er det således
væsentligt at være opmærksom på, at
fælles virksomhed og gensidigt engagement i en gruppe af voksne med læse-,
stave- og skrivevanskeligheder ikke
udvikles alene på baggrund af deltagernes fælles vanskeligheder.
Wenger anvender ligeledes begrebet
muliggørelse af engagement. Et begreb,
som naturligvis fremhæver nødvendigheden af at være opmærksom på, om
LMS’ets opsætning udgør en hensigtsmæssig didaktisk ramme.
Det forhold, at deltagere ikke umiddelbart indgik i kollaborative lærerprocesser i den specifikke specialpædagogiske kontekst, kan med andre ord ses
som et udtryk for såvel psykologiske
og sociologiske faktorer, som for en
didaktisk planlægning, som ikke i
tilstrækkelig grad har formået at medtænke disse forhold.
En hensigtsmæssig læringsstrategi
for målgruppen?
Deltagelse i NKL i det format vi
havde tilrettelagt, indebar tydeligvis
en række vanskeligheder i forhold til
de fire deltagere. Det er imidlertid
væsentligt at fremhæve, at Elsebeth
Sorensen, der har skrevet en lang
række artikler om NKL på baggrund
af sine erfaringer med NKL inden for
efter- og videreuddannelsesområdet,
beskriver, at der i netbaserede kollaborative læringssammenhænge ofte
opstår vanskeligheder netop omkring
opretholdelsen af interaktion og samarbejde. Vanskelighederne med brugen

af det virtuelle læringsrum er således
ikke isoleret til den specialpædagogiske kontekst, men det er naturligvis
centralt, at målgruppen i kraft af
deres vanskeligheder kan have behov
for individuelle stilladser, ligesom det
kan være nødvendigt at gå instruktivistisk til værks i forhold til viden om
og forståelse for den diskuterende og
samarbejdende arbejdsform.
Det er min vurdering, at NKL kan
være en hensigtsmæssig læringsstrategi for voksne med læse-, stave- og
skrivevanskeligheder. Jeg ser således
nogle interessante specialpædagogiske
perspektiver i, at informations- og
kommunikationsteknologien kan bruges kvalificerende og understøttende i
forhold til målgruppens arbejde med
vidensdannelse, informationstilegnelse
og -produktion, eftersom deltagerne
i asynkrone skriftbaserede diskussioner og samarbejdssituationer får den
fornødne tid til at læse og formulere
sig. Det kræver imidlertid den forudsætning, at underviseren er opmærksomhed på den enkeltes sårbarhed og
faglige vanskeligheder i forhold til den
skriftlige kommunikation og samarbejde, og at disse aspekter medtænkes
i det specialpædagogiske arbejde.
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