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Talkshop:	  Skriv	  din	  egen	  lærebog	  
	  

Pia	  Møller	  Jensen,	  Egaa	  Gymnasium	  



Indhold	  i	  en	  Talkshop	  
Lederen	  af	  en	  talkshop:	  	  
•  indleder	  med	  kort	  at	  sammenfaGe	  de	  væsentligste	  pointer	  fra	  

oplæg	  (Her	  Helle	  Mathisen:	  Hvilke	  lærere	  vil	  eleverne	  have	  i	  dag	  og	  
i	  morgen?)	  

•  og	  præsenterer	  den	  prakLske	  udformning,	  som	  oplægget	  har	  fået	  
på	  vedkommendes	  gymnasiale	  uddannelsesinsLtuLon.	  	  
–  I	  den	  forbindelse	  vil	  talkshopleder	  eksplicitere	  de	  overvejelser,	  som	  

har	  ligget	  bag,	  så	  de	  sLlles	  Ll	  debat.	  
	  

•  Det	  er	  intenLonen,	  at	  den	  korte	  fremlæggelse	  afføder	  en	  række	  
punkter,	  som	  deltagerne	  ønsker	  uddybet.	  
–  Hvis	  denne	  proces	  ikke	  sker	  naturligt,	  har	  talkshopleder	  forberedt	  3	  

debatspørgsmål,	  som	  talkshoppen	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i.	  	  
	  

•  Talkshoppen	  afsluGes	  med,	  at	  deltagerne	  i	  samarbejde	  med	  
talkshopleder	  sammenfaGer	  de	  væsentligste	  debatpunkter.	  	  



Hvilke	  lærere	  vil	  eleverne	  have	  i	  dag	  og	  i	  morgen?	  

De	  vigLgste	  pointer	  
•  MoLverende	  undervisning,	  hvad	  skal	  der	  Ll?	  
– Har	  spurgt	  i	  20	  år	  -‐	  Lng	  der	  går	  igen:	  

•  lærerens	  personlige	  egenskaber	  som	  lærer/menneske	  -‐	  
det	  har	  ikke	  ændret	  sig!	  
•  lærerens	  måde	  at	  forholde	  sig	  Ll	  uv,	  materialer,	  
afleveringer	  mm	  -‐	  deGe	  ændre	  sig	  

•  Tag	  udgangspunkt	  i	  elevens	  moLvaLon	  
– hvordan	  skaber	  man	  det,	  ikke	  nogen	  simpel	  
opskriX	  og	  ikke	  nogen	  kausal	  Llgang	  -‐	  der	  er	  IKKE	  
én	  opskriX	  	  



VIDENSKONSTRUKTION	  hos	  den	  enkelte	  elev	  
•  Undervisning	  er	  særlig	  specialiseret	  
intenLonel	  kommunika(on	  
– Eleverne	  kan	  lære	  sig	  noget	  
– Lærerne	  kan	  ikke	  sikre	  at	  eleverne	  lærer	  noget	  
– men	  de	  skal/kan	  LlreGelægge	  undervisning	  der	  
gør	  at	  eleverne	  får	  lyst	  Ll	  at	  lære	  

Hvilke	  lærere	  vil	  eleverne	  have	  i	  dag	  og	  i	  morgen?	  



Læreren	  skal	  være	  
•  en	  autoritet/autoritær	  
•  skal	  være	  dygLg	  og	  engageret	  -‐>	  moLvaLon	  
og	  engagement	  hos	  eleverne	  

•  skal	  interessere	  sig	  for	  sit	  fag	  og	  emnet	  
	  
Gensidighed	  -‐	  man	  er	  ikke	  en	  bedre	  lærer	  end	  
sin	  elever	  og	  man	  er	  ikke	  en	  bedre	  elev	  end	  sin	  

lærer!	  

Hvilke	  lærere	  vil	  eleverne	  have	  i	  dag	  og	  i	  morgen?	  



Tilbage	  Ll	  starten…	  

Her	  var	  et	  videoklip	  –	  det	  findes	  her:	  
	  
hGps://www.youtube.com/watch?v=WN5p_5vNIIc	  
	  
Fra	  ca.	  13.30	  og	  frem	  



UVM	  Projektet	  
Projektet	  gennemført	  på	  Egaa	  har	  haX	  Ltlen	  

	  
Udvikling	  af	  elevproducerede	  digitale	  læringsmidler	  	  

	  
eller	  den	  mere	  direkte	  version	  

	  
Skriv	  din	  egen	  lærebog	  

	  
•  I	  deGe	  projekt	  er	  det,	  som	  Ltlen	  antyder,	  elevernes	  egen	  

produkLon	  af	  undervisningsmidler,	  samt	  de	  didakLske	  og	  
pædagogiske	  muligheder	  denne	  proces	  giver,	  der	  er	  i	  fokus.	  	  
	  



Fag	  og	  produkter	  i	  det	  oprindelige	  projekt	  
•  Historie	  
–  Brugt	  i	  enkelte	  forløb	  

•  Spansk	  A	  
–  Små	  præsentaLoner	  Ll	  
venskabsklasse	  

–  GrammaLk	  

•  MatemaLk	  A	  
–  Hel	  bogserie,	  Mat	  C,	  B	  og	  
A	  

–  Eksamensforløb	  

•  Fysik	  	  
–  Fysik	  C	  -‐	  iClass	  fysikbog	  
på	  engelsk	  

–  Fysik	  A	  -‐	  to	  fysikbøger	  
med	  kernestof	  og	  
valgfrie	  emner	  



Formål	  
Projektets	  primære	  mål	  var	  at	  udforske	  og	  udvikle	  de	  
didakLske	  og	  pædagogiske	  muligheder	  i	  arbejdet	  med	  
elevproducerede	  digitale	  læringsmidler	  
	  
Vi	  forventede	  at	  projektet	  ville	  

–  bidrage	  Ll	  en	  teknologisk	  kompetenceudvikling	  for	  elever,	  
lærere	  og	  på	  skolen	  generelt	  

–  udvikle	  samarbejdet	  eleverne	  imellem	  og	  mellem	  elever	  og	  
lærere	  

–  øge	  elevernes	  ejerskab	  Ll	  undervisningen	  og	  dermed	  øge	  
elevinvolvering	  og	  -‐akLvering	  

–  udvikle	  såvel	  elevers	  som	  læreres	  faglige	  kvalifikaLoner	  og	  
faglige	  kompetencer	  

–  udvikle	  elevernes	  sociale,	  herunder	  personlige,	  kvalifikaLoner	  
og	  kompetencer.	  



Resultater	  –	  All-‐in-‐Hold*	  

*	  Hold	  der	  alene	  har	  haX	  elevproducerede	  lærebøger	  i	  hele	  forløbet	  



Konklusion	  
Brugen	  af	  teknologi	  understøGer	  en	  autenLsk,	  
engagerende	  arbejdsform,	  der	  ikke	  blot	  gør	  
undervisningen	  mere	  vedkommende	  for	  eleverne,	  
men	  også	  styrker	  fagligheden	  og	  udviklingen	  af	  
kompetencer	  som	  samarbejdsevne,	  evnen	  Ll	  at	  
skabe	  overblik,	  evnen	  Ll	  at	  lyGe	  og	  reflektere,	  Ll	  
perspekLvering	  osv.	  Det	  er	  en	  interessant	  proces,	  
der	  giver	  nye	  didakLske	  og	  pædagogiske	  
muligheder,	  men	  også	  en	  arbejdsform	  der	  sLller	  
nye	  krav	  Ll	  såvel	  lærere	  som	  elever	  	  



Diskussion	  -‐	  Undervisningsformen	  

vs	  



Diskussion	  -‐	  Lærerrollen	  



Diskussion	  -‐	  InnovaLon	  

vs	  



Opsamling	  
•  VariaLon	  –	  god	  skole,	  alt	  er	  i	  spil	  
•  Elevejerskab	  –	  medfører	  stærk	  moLvaLon.	  AkLvering	  og	  fokus	  på	  

fælleskabet	  
•  Elevproducerende	  og	  kvalitetssikring	  
•  Fritaget	  for	  noter,	  fri	  Ll	  at	  deltage	  
•  Forpligtelsen	  
•  ForberedelsesLd	  og	  økonomi	  –	  Ld	  Ll	  udvikling	  
•  ElevakLverende	  øvelser,	  variaLon	  –	  find	  ”gimmick”	  der	  passer	  Ll	  fag	  og	  

lærer	  –	  vær	  kriLsk	  
•  Produktet	  skal	  bruges	  Ll	  noget	  



Links	  (l	  ”Skriv	  din	  egen	  lærebog”-‐projekter


