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1. 
Rapport om fjernundervisningsforl�b i Ukkusissat

Baggrund for undervisningsforl�bet i Ukkusissat:

Onsdag den 20.september 2006 blev f�rste undervisningsforl�b afviklet i Ukkusissat for 
6 elever i 6.klasse.
Emnet var elektricitet – ”el-k�rekortet” en introduktion til el og str�m.
Selve forl�bet var delvist gennemg�et p� m�de den 13.september mellem underviser 
(Simme Eriksen), p�dagogisk observat�r (Hanna Hansen) og ”hj�lper” med den tekniske 
side (Erik Torm).
Desuden var udstyret afpr�vet tirsdag aften i hhv. Uummannaq og Ukkusissat.

Beskrivelse af lektionen i Ukkusissat:

De 6 elever var placeret ved tre borde i en lille hestesko med front mod TV’et
Til stede i lokalet var desuden elevernes naturfagsl�rer Iivaaraq Jensen, skoleleder (som 
underviser og tolk), Hanna Hansen og Erik Torm.
Efter en kort velkomsthilsen fik eleverne opgaver og materialer – medbragt fra 
Uummannaq.
De var meget optagne af det medbragte udstyr og havde en god forst�else af 
sammenh�ngen.
Eleverne n�ede 5 opgaver ud af 8 mulige p� ca. 1 1/4 time.

Iagttagelse og vurdering:

Eleverne havde gl�det sig meget til forl�bet, men allerede ved opgave 2 var de mere 
optaget af opgaven med batterier og p�rer – end de var af TV’et.
Elevernes koncentration kunne ikke holde l�ngere, et forl�b med 2x45 minutter havde 
v�ret mere passende, og de ville have klaret alle opgaverne
Der skal kunne tegnes/skrives p� flip-over eller store stykker karton som ”tavle”, blandt
andet som kompensation for sprog-forskellen.
Det virkede godt med en kombination af teori og praksis.
Iivaaraqs rolle som tolk og hj�lper fungerede godt, blandt andet var hun god til at 
”bremse” forklaringer, s� eleverne var helt klar.



Overvejelser:

Det er en speciel p�dagogik, som skal bruges i fjernundervisningen, n�r der er tale om 
b�rn.
Normalt vil b�rn se TV som en uforpligtende underholdning, som de kan g� v�k fra, hvis 
de ikke er ”godt” underholdt.
Motivationen – ”det her vil jeg gerne l�re noget om” – kan jo f� eleverne til at holde ved, 
men her er det den voksne, som har noget p� hjerte – ”det her vil jeg gerne, at I l�rer!”
S� en eller anden form for samspil mellem ydre motivation og myndighed skal etableres.
Der m� v�re krav til eleverne om en vis portion selvst�ndighed – men det skal 
naturligvis tr�nes.
Der kan ikke undervises andre i ”afsenderlokalet”, da kontakten mellem underviseren og 
eleverne er en vigtig del af forl�bet (Det kan muligvis v�re anderledes med voksne).
Den virtuelle l�rer (underviseren) og elevernes daglige l�rer skal aftale procedure f�r 
timen, ligesom det vil v�re en god id� at aftale faste ”tegn” med eleverne ved timens 
begyndelse.
Det skal v�re tegn, der viser, at de f.eks. er f�rdige med en opgave, at de vil svare eller 
sp�rge mv.. Klare signaler, der kan forst�s p� begge sprog.
Dialogen med eleverne er (som i al anden undervisning) vigtig, og underviseren skal 
s�tte dagsordenen – det er ham, der bestemmer.
Til geng�ld er det en god id� at evaluere ved timens slutning – ogs� i dialog? – ”fik I 
noget ud af det?” – Kunne I t�nke jer at l�re mere p� denne m�de?”…
M�ske kan der stilles yderligere krav, hvis flere timer skal foreg� p� denne m�de??

Til den tekniske side:

Elevernes l�rer skal kende den tekniske side af fjernundervisningen godt, for at den kan 
fungere optimalt.
Det er rigtig vigtigt at turde beg� fejl. Det er gennem afpr�vning og refleksion om, hvad 
der fungerede, og hvad der ikke fungerede, at man l�rer at beherske den p�dagogik og 
teknik som fjernundervisningsmediet kr�ver.
Derfor er det rigtig vigtigt at �ve og �ve og �ve p� det banale i teknikken.



2. 
Rapport om fjernundervisningsforl�b i Ikerasak 

Baggrund for undervisningsforl�bet i Ikerasak:

Onsdag den 11. oktober og torsdag den 12. oktober 2006 gennemf�rtes undervisning af 
6.-7.klasse i elektricitetsl�re med samme indhold som i Ukkusissat. Undervisningen 
forl�b over 2 lektioner.

Elevgruppen best�r af 11 elever, 5 piger og 6 drenge. I lokalet er der desuden 3 voksne 
med forskellige funktioner og underviseren Thomas Bak.
Eleverne er meget levende og der etableres hurtigt aftaler om tegn, der kan samle 
elevernes opm�rksomhed – i denne situation en stemmegaffel. Der etableres gode aftaler 
mellem Simme og Thomas.
En flip-over i undervisningslokalet hos Simme fungerer som tavle og bruges b�de af 
Simme og Thomas, s� TV’et bliver tavlen, n�r Thomas forklarer.
Der er aftalt 2 timer, s� alle 8 opgaver kan n�s, og s� der bliver tid til at eksperimentere.

Beskrivelse af f�rste lektion: 

Det fungerer godt mellem Simme og eleverne og mellem Simme og Thomas. Thomas 
overs�tter enkelte ord og ”genforklarer” enkelte problemstillinger, men eleverne forst�r 
generelt meget dansk – og de er meget kreative i deres opgavel�sning.
Vi er ikke opm�rksomme p�, at de voksne tr�kkes ind som hj�lpere meget hurtigt (dog 
ikke observat�ren).
Det afpr�ves om underviseren/Simme er i stand til at zoome ind p� de elever, han �nsker. 
Det kan ikke lade sige g�re, det skal g�res fra elevernes lokale.
Mellem f�rste og anden time taler jeg (observat�r) med eleverne for at f� en evaluering, 
men de synes bare, det ar v�ret sjovt og gl�der sig til n�ste time – som ligger n�ste dag.



Beskrivelse af den anden lektion:

Thomas er alene om opgaven at styre kameraet og forklare for eleverne/hj�lpe dem med 
fors�gene, for at vurdere mere realistisk hvad der er muligt.
Desuden f�lger Simme op p� det, der er foreg�et i f�rste time.
Lyden er indstillet h�jere denne time, tilsyneladende fra Simmes lokale, da der har v�ret 
skruet helt op hos eleverne begge gange.
Det virker godt.
Det er aftalt, at eleverne selv skal hente de materialer, der skal bruges, s� der ikke skal 
bruges tid for l�reren til dette.
Kommunikationen mellem underviser/Simme og eleverne er god, de giver selv udtryk 
for, n�r det g�r for st�rkt ”vent lidt, Simme!”.
Thomas hj�lper meget med de forskellige fors�g og har slet ikke tid til at styre kameraet.
Det afsl�res tydeligt, at der dagen f�r havde v�ret ”for meget” voksenhj�lp til denne 
gruppe i forhold til at skabe en realistisk situation.

Nye overvejelser:

Erfaringerne fra f�rste til andet forl�b gav gode forbedringer, klare aftaler med eleverne 
og god tid til hver opgave, flip-over som tavle og klare aftaler mellem de to l�rere.
Det fungerer godt med klar instruktion, men der skal v�re ro omkring det.
Drengene er meget hurtige og kender til sidst arbejdsgangen. Pigerne er mere usikre – de 
har f�et meget hj�lp dagen f�r og har ikke rigtig arbejdet selvst�ndigt f�r nu.
I anden forbindelse har vi p� skolen set, at eleverne undervises meget individuelt, hvilket 
passer dem godt. De f�r tingene forklaret enkeltvis og arbejder hver i deres eget tempo, 
og det er p� mange m�der ganske udm�rket.
Men det giver problemer, n�r undervisningen er f�lles med instruktion p� tavlen/p� tv, 
hvorefter de forventes at kunne arbejde selv.
P� dette omr�de er der stor forskel p� bygde-elever og by-elever, hvilket alene m� 
skyldes elevantallet pr. klasse: i de store skoler kan der ikke undervises individuelt p� 
samme m�de og eleverne bliver n�dt til at arbejde mere selvst�ndigt og lytte 
opm�rksomt efter en instruktion.



3. 
Rapport om fjernundervisningsforl�b i Qaarsut 

Baggrund for undervisningsforl�bet i Qaarsut:

Onsdag den 18.oktober i 5.-6.klasse i Qaarsut gennemf�rtes, som det tredje af de aftalte 
fjernundervisningsfors�g i bygderne, f�rste del af et forl�b i elektricitetsl�re.
Det havde samme indhold som tidligere, men elevgruppen, l�rerne og stedet er nyt.
Klassen best�r af 9 elever, heraf 1 pige. I lokalet er vi 5 l�rere - senere 4.
Den tekniske side af sagen er ikke i orden, billedet er ikke s� godt, men aftalen mellem 
klassens l�rer Dorte Zeeb og Simme Eriksen er p� plads.

Beskrivelse af lektionen i Qaarsut:

Erfaringerne fra de tidligere forl�b er samlet op, koordineringen med Dorte er rigtig god 
og hun er p� sin side ogs� god til at give eleverne tid. Eleverne er yngre end de tidligere 
hold, og de begejstres lydeligt, n�r en p�re lyser. De arbejder helt uden l�rerhj�lp, 
pr�ver sig frem og forst�r ret hurtigt systemet og sammenh�ngen.

Dorte fungerer som mellemled, det vil sige som tolk, som den der skaber ro, n�r Simme 
vil gennemg� noget og som den, der deler materialer ud.
Fordi eleverne er s� selvhjulpne, fungerer det hurtigt og med stor engagement fra 
elevernes side.
De er ikke s�rlig fokuserede p� Simme, men efter timen ser vi, at de synes TV’et er 
sp�ndende. Man kan sp�rge sig selv, om el-fors�gene var mere sp�ndende end TV, 
siden de f�rst reagerede p� mediet efter timen!!?

Nye overvejelser:

I Simmes lokale er der elever, som laver fysik. Det er ret forstyrrende, og vi er endnu 
engang enige om, at der ikke kan v�re elever i underviserens lokale.

Kontakten mellem Simme og eleverne er god, selv om Dorte er den, der fungerer som 
igangs�tteren. De svarer ogs� h�jt og tydeligt p� Simmes sp�rgsm�l om at forts�tte.

Anden halvdel af gennemgangen skal Dorte selv forest�, s� hun f�r en lille instruktion af 
Erik Torm. Herunder finder vi ud af, at underviseren godt kan zoome ind p� enkeltelever
i deres lokale.

Det aftales, hvad el-kassen med materialer skal forsynes med fremover.

Simme foresl�r desuden efterf�lgende, at sprogundervisning - uden deltagelse af 
medhj�lpende l�rer - burde afpr�ves p� et tidspunkt. Ikke s� s�rt efter denne time med 
s� lydh�re elever.



4. 
Generelle overvejelser om fjernundervisningsforl�b i Uummannaq 

Hvor kan fjernundervisning bruges?

Fjernundervisning med b�rn som m�lgruppe kan indg�, n�r der mangler faglig ekspertise 
p� en skole. Derfor vil fjernundervisning v�re et s�rligt vigtigt redskab p� de sm� 
bygdeskoler, hvor l�rergruppen er lille, og hvor der derfor ofte mangler faglige 
kompetencer p� flere omr�der.
Udgangspunktet for fjernundervisning er alts�, at elevernes deltagende l�rer ikke har 
eller skal have kendskab til faget eller bestemte dele af faget – ellers kunne han/hun jo 
selv have klaret undervisningen!
Kendskab til eleverne og til det tekniske er den vigtigste kompetence for hj�lpel�reren.

M�ske kunne fjernundervisning ogs� bruges som inspiration – fra elev til elev, f.eks. med 
den selvst�ndige opgave-freml�ggelse p� 3. og 7.klassetrin.
Men i s� fald skal mediet v�re en almindelig brugt del af hverdagen p� den enkelte skole.

M�ske kan fjernundervisningen afhj�lpe nogle af de problemer eleverne f�r ved 
overgangen til ”den store skole”, (hvor de g�r fra overvejende ”individuel undervisning” 
til overvejende ”f�lles undervisning”, som beskrevet under Ikerasak) – ved simpelthen at 
l�gge forl�b via tv/fjerneundervisning, hvor eleverne f�r instruktioner, som de skal f�lge.
De kan ogs� p� anden m�de blive introduceret for livet /undervisningen p� den store 
skole via dette medie.

M�ske kan sprogundervisning med meget lydh�re elever gennemf�res som 
fjernundervisning uden medhj�lpende l�rer. Det er i hvert fald et fors�g v�rd set ud fra 
erfaringerne med elevgruppen fra Qaarsut.

Qaarsut, den 18.oktober

Rapporten er udarbejdet p� baggrund af en f�lles evaluering mellem Simme Eriksen, 
Erik Torm og Hanna A Hansen.

Tekst: Hanna A. Hansen.

Foto: Naja Rosing Fleischer og Erik Torm.


