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I-læring
Et tidssvarende læringsbegreb
Samfundskrav – studerendes og elevers krav
Et nyt læringsrum – baseret på interaktion og mulighed for
kommunikation
Tese 1: Samvær en forudsætning for læring!
Tese 2: Læring foregår synkront!
Tese 3: Af mere interaktivitet følger mere læring.
Tese 4: Skriftlighed er læring per excellence – jo mere studerende
skriver, jo mere lærer de.

I-læring I for interaktion, integritet og individualitet
Individualitet

Interaktion

Integritet
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I-læring er ikke virtuel
Blended learning
Kan man lære virtuelt?
Integritet
Individualitet
Interaktion
Der er måske ikke andre muligheder!
Samme rum – samme tidsfrister
Længere tid mellem svar og respons
Refleksion
I-læring er ikke teknologi – i-læring er ikke et alternativ!
I-læring og interaktionssamfund
Læring til industrisamfundet (klasserumstænkningen)
Vores læringskultur er overvejende mundtlig!
De studerendes i-læring
Kreativitet
Engagement
I-læring er et mere optimalt læringsrum end klasseværelset – for her
er læringen i centrum.
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Pædagoguddannelsen som netundervisning – interview i BUBL – citat
”En uddannelse med en massiv amputering af relationerne
mellem mennesker. En uddannelse der er lige så krævende
om ikke mere end den ordinære. Så skarpt står fronterne
over for hinanden i spørgsmålet om seminarernes [sic!]
nye uddannelser, hvor computeren i hjemmet i langt den
overvejende tid er skiftet ud med de medstuderende i
klasselokalet”.
”kold”, ”digital” – ”om mennesker”
Hvad er det at være social?
Vi har en bestemt forestilling – noget med mennesker, der sidder sammen
i samme lokale
Kommunikere – uden at være i samme rum og til samme tid
Et koncept for i-læring
Taler man mere – lærer man mere (Danmark har mange gode lærere!).
Skriver man mere, lærer man mere.
Mødekultur - klasserumskultur
Nytænke:
Hvad er det at være sammen?
Hvad er det at tale sammen?
Hvad er det at være social?
Hvad er det at være kreativ?
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Mennesker kan godt være sammen, selvom de fysisk set ikke er det.
Man kan godt mødes fysisk også!
Via teknologi: Man kan langt bedre tale sammen – man lytter til alle på en
gang og taler ikke i munden på hinanden.
Differentiering – som mødebaseret undervisning ikke kan klare
Mere forpligtende samtaler, mere velovervejede, mere sociale
Man synes måske, at man er tæt på hinanden i klasseværelset
Større frekvens – man når at tale mere med hinanden over internettet
Kreativiteten – har det bedre – man kan blive inspireret – flere dialoger
med de rigtige
Det er ikke altid hensigtsmæssigt at mødes!
Men det at mødes kan endda komme i vejen for læring!
”Det at være sammen” og ”det at lære noget” kædes på besynderlig måde
sammen i debatten!
Det er et basalt paradigme – om undervisning!
Kvaliteter ved i-læring
Refleksivitet.
Bedre omstillingsevne.
Normativ antagelse: Når vi er fysisk sammen kan vi klare flere komplekse
ting.
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Forkert strategi: Man prøver at overføre kendte erfaringer på ny
områder ->
finde ud af, hvad man vil – og så tilrettelægge læringen efter det!
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Man ser ofte i-læringsrummet som et alternativ, der har muligheder og
begrænsninger – men man kunne også se det som en udvidelse af det
traditionelle læringsrum!

I-læring, identitet, individualitet,
interaktivitet, mange-mange, fysisk
frisat, blended learning,
professionsrelateret

F2F, interaktiv,
synkron, medieret,
fysisk begrænset,
image, samvær,
isoleret, skole
(=afskærmet fra
praksis).

Fra e-læring og klasserumstænkning til i-læring
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”Integration af it” (se eksempel fra artikel)
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I-læring I for interaktion, integritet og individualitet
Individualitet

Interaktion

Integritet
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Ekstra…
Når kroppene kommer i vejen for læring
- fra image til identitet
Fjernundervisning brillerer ved sit fravær at kroppenes tilstedeværelse!
Kroppen er naturligvis til stedet – bare ikke fysisk sammen med de andres
kroppe
Kropslige hindringer – kroppen bærer på:
Biologi
- energi og mangel på samme
- seksualitet – køn
- kommunikerer via stemmen (langsom, fylder op).
Fysik
- kroppen fylder (høje klassekvotienter)
Socialitet
- sociale tilhørsforhold
- sociale mønstre
- gruppedannelse
- identitet
- sprog – herunder fx dialekter.
Det er svært at interagerer i et fysisk klasseværelse!
Man lærer gennem samtale!
Fra image til identitet
Når der bliver sat turbo på interaktionen, sker der noget – fokus flyttes fra
kroppen, fra den måde, den i alle sine sociale og kulturelle måder
12

fremtræder på i klasserummet, fra image til det, det virkelig drejer sig om:
interaktion, dialog, faglig udvikling, personlig udvikling og identitet.
Kender man ikke sine dagstuderende bedre? Man tror det måske!

I-læring - interaktionsundervisning
- begrebet fjernundervisning mv. er uheldigt
Mange er i dialog med hinanden samtidig over lang tid og med de rette!
Tankegangen om klasserummet
Fra dannelse til kompetence – fra uddannelse til læring –> fra klasserum
til interaktion!
Problemet: Den måde vi taler om det på ->
Informationsteknologi – fokus er ikke på teknologi
Vi udveksler ikke bare information!
Information sørger for at mennesker kan tale sammen (ikke:
kommunikere, udveksle information)
Vi taler, skriver – og vi lærer!
Uheldigt: informationsmotorvej – men det kører ikke hurtigt, men
velovervejet, eftertænksomt, er fordybede
Man kan tale med alle – uden at være f2f
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I klasselokalet er man sammen – men der kan man ikke tale sammen, ikke
interagere!
Omvendt: Elever, kursister og studerende er ikke nørder
De er ikke ensomme – de er bare ikke sammen med nogen fysisk i
undervisningen!
Fjernundervisning er ikke fjern!
Man er særdeles nærværende, tilstedeværende – netop fordi kroppen er
fraværende (omvendt i klasseværelset!).
Ikke fokus på teknologien – men hvad der sker mellem mennesker
Uheldig:
Online-undervisning: Fokus på teknologi – menneskene er ikke ”on” og
”of”
Fleksibel undervisning: Fokus på de studerendes behov – men det er mere
et salgsargument.
Interaktionsundervisning: en dyb seriøs og forpligtende måde at arbejde
på – undervisningen foregår bare via kommunikation, den foregår ved
kommunikation per excellence – og det er interaktionsundervisning.
Aldrig har så mange sagt så meget til hinanden på så højt et niveau, så
intensivt og så tit!
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