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Reviewet artikel
Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for 
sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiveren-
de, og som samtidig understøtter (fremmedsprogs)tilegnelsen? 
Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i 
sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

Introduktion
Dagens universitetsundervisere og forskere møder nye 
generationer af studerende, der er vant til at arbejde 
via digitale medier (Mondahl et al., 2009a), så vejen 
er banet for læringsmiljøer, der støtter nye metoder 
og redskaber til videndannelse. Nutidens studerende 
er vant til sociale medier som Twitter, LinkedIn og 
Facebook, og »recent studies suggest that the digital 
generation of students learn differently from the pre-
vious generation« og at de er »dependent on the web 
for accessing information and interacting with others« 
(Benson & Avery, 2008).
 Fremmedsprogskompetencer er efterspurgte i er-
hvervslivet, dog mest som dobbeltkompetence, og det 
stiller ændrede krav til formidlingen af viden og un-
derstøttelse af tilegnelsen. Her tænkes på pragmatiske 
virkemidler og kontekstuel forståelse, som bevirker, at 
sproglig viden ikke begrænser sig til grammatik men 
også refererer til en overordnet kommunikativ kom-
petence (Hymes, 1972), som er den ramme for inter-
kulturel kommunikation, hvor den fremmedsproglige 
kompetence skal bringes i spil, f.eks. når medarbejderne 
kommunikerer i teams internt og eksternt i organisa-
tionen, både ansigt til ansigt og via sociale medier.
 Artiklen diskuterer forholdet mellem kollaborativ 
og individuel læring, og hvordan sociale medier kan 
understøtte fælles og personlig viden via eksempler fra 
fire undervisningsforløb med dobbelt fokus: Engelsk 
som fremmedsprog i kombination med viden om ‘the 
business community’ eller ‘corporate communication’. 
Mange undervisningsaktiviteter kan her foregå som 
studenterdrevne problemløsningssituationer, f.eks. i 
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nel og baseret på betydningsforhandling af de enkelte 
ytringer og konteksten i læringsmiljøet, som i alle læ-
ringskontekster kan karakteriseres ved Hermansens 
begreber: Feedback/feedforward, habitus/refleksion og 
møje/overskud.
 Motivation er en central drivkraft for læringen, og 
de studerende er nødt til at føle et behov for at kunne 
lykkes professionelt på fremmedsproget og opleve pres-
set i den mundtlige kommunikationssituation, behovet 
for fagsprog og deres egne mindre succesfulde kom-
munikative møder for at blive motiveret til at tilegne 
sig de kompetencer, der kræves for at klare sig inden for 
særlige vidensområder som f.eks. krisekommunikation. 
Her er det væsentligt, at de studerendes samarbejde om 
problemløsningen faciliteres via f.eks. brug af wikier. 
Dette kan styrkes yderligere i en synkron IKT-platform, 
som omgående tracker ændringer og opdaterer ny vi-
den, som deles i online communities (Duffy, 2007). 
Det har været centralt i designet af alle de fire kurser, 
som denne artikel omhandler. Kurserne »Intercultural 
Corporate Communication« (HA-IB), »Oral Commu-
nication« (BA EOK), »Business Communication« (BA 
IVK) og »Sprogrelaterede Markedsstudier« (CLM) er 
alle designet med kollaboration, problemløsning, vi-
dendeling og individuel feedback i centrum.

Kollaborativ læring og Web 2.0
Erfaringer viser, at kollaboration understøtter både ge-
nerel læring og fremmedsprogslæring via verbalisering, 
argumentation og monitorering af output. Vellykkethe-
den af især fremmedsprogslæringen hænger tæt sammen 
med interaktion, hvor læringen foregår som resultat af 
hypotesedannelse og hypotesetestning. Gøres dette på 
gruppeniveau, føler de studerende sig tilstrækkelig tryg-
ge til at udtrykke tvivl og viden og dermed forbedre 
deres kompetencer via problemløsningsaktiviteter.
 Her fungerer underviserne som facilitatorer, giver 
feedback og monitorerer gruppernes arbejde og vurde-
rer opgavebesvarelsernes kvalitet. Hvis de studerendes 

forhold til krisekommunikation, målgruppetilpasning, 
intern/ekstern virksomhedskommunikation og for-
midling. Udfordringen er derfor at sætte den sproglige 
tilegnelsesproces i fokus. Men over for dette står, at 
mange, der skal tilegne sig sprog, opfatter kollaborativ 
læring som personligt udfordrende, og det vanskeliggør 
videndeling, peer-evaluering og åbenhed i forhold til 
læringsudbyttet.

Baggrund
Socialkonstruktivisme (Vygotsky, 1978), socialkon-
struktionisme (Illeris, 2007), begrebet social læring som 
‘en mere legende indlæringsform’ (Razmerita et al., 
2005) og fremmedsprogstilegnelsesteorier, (Long, 1996, 
Mitchell & Myles, 2004, Mondahl et al., 2009a), danner 
basis for etablering af en teoretisk ramme til forståelse 
af sproglig læring som tilegnelse af viden om sprog i 
kontekst, dvs. sproglig viden forstået som lingvistisk, 
kulturel, diskursiv, pragmatisk og strategisk viden. Læ-
rings- og tænkningsstile (Sternberg, 1997) inddrages, 
da de understøtter personalisering i en kollaborativ og 
personlig kontekst. At lære om fremmedsprogstilegnelse 
og international organisationskommunikation, udvide 
sin viden og mestre disse kompetencer er baseret på 
interaktion og på villighed til samarbejde over tid. 
Sproglig og kommunikativ kompetence er personlig 
og identitetsskabende, da sprog og sproglige handlinger 
anvendes til at give udtryk for personlige og/eller kol-
lektive antagelser, holdninger og beslutninger.
 Tilegnelsen af ny sproglig viden rummer både gene-
rel læring og mere specifik tilegnelse af fremmedspro-
get på proceduralt og deklarativt niveau og forudsætter, 
at det modtagne input er forståeligt (Mondahl et al., 
2009b), ligesom tilegnelsen foregår ved forhandling af 
betydning (Hymes, 1972), hypotesedannelse og moni-
torering (Long, 2003).
 Nye fællesskaber (emergent communities) (Lave & 
Wenger, 1991) og feedback/forward feed (Hermansen, 
2005) er centrale i forhold til læringsresultaterne fra 
interaktive, legende og case-baserede læringssituationer. 
Mondahl & Ingstad (2011) har vist, at case-baseret til-
gang med tidlig interaktion i grupper faciliterer sprog-
lig opgaveløsning i modsætning til mere traditionelle 
læringssituationer. Kreativitet er central i afkodning, 
interaktion og produktion af fremmedsprog og i den 
kognitive udfordring, som de studerende møder i deres 
bestræbelser på at forhandle betydning. Sociale medier 
udfordrer og støtter i den forbindelse både individuel 
og gruppebaseret kreativitet, da grænserne for pro-
blemløsningsstrategierne er flydende: Nye applikatio-
ner kan skabes, nye måder til videndeling kan opfindes 
undervejs, og på den måde bliver de studerende deres 
egne undervisere. Figur 1 viser samspillet mellem ele-
menterne i fremmedsprogstilegnelsen.
 Figuren illustrerer den kollaborative lærings centrale 
betydning. Sproglig læring er inhærent, interperso-

 

 Figur 1: Elementer i universitær fremmedsprogstilegnelse i det 21. 
århundrede.
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aktiviteter centrerer sig om f.eks. casearbejde, vil deres 
motivation og involvering betyde, at de tager ny viden 
ind, som vil lejre sig sådan, at den faciliterer dybdelæ-
ring og bevidst adgang til den opnåede viden.
 En måde at etablere kollaborative scenarier på er 
at bruge Web 2.0 applikationer, der kan tilgås både 
som et nyt socialt medieredskab, som facilitator af nye 
former for interaktion og videndeling (Kirch ner et al., 
2008), som kilde til personlig information og vidensty-
ringsværktøj og som didaktisk værktøj, der faciliterer 
interaktion og sociale processer. Web 2.0 applikationer 
omfatter f.eks. online chat forums, wikier og blogs, som 
gør videndeling enkel. Ved hjælp af Web 2.0 kan bru-
gerne nemt udtrykke og dele meninger, ‘tænke mens 
de skriver’ samt høre andres mening og feedback.
 Et eksempel er StudyBook platformen, som er en 
case-baseret IKT platform (se nedenfor) designet som 
et kollaborativt og personaliseret læringsmiljø, der in-
tegrerer blended learning strategier og Web 2.0 appli-
kationer. StudyBook integrerer f.eks. et wiki-baseret 
samarbejds- og redigeringsmiljø. Blogs anvendes som 
læringslogs til støtte for læring og refleksion, hvorved 
læringslogs danner grundlag for personaliseret feed-
back på basis af individuelle problemer i forbindelse 
med besvarelsen af opgaver. De studerendes arbejde i 
StudyBook er organiseret som en flertrinsraket med 
et prædefineret flow, som kan tilpasses til de forskel-
lige mål med læringsprocessen. De væsentligste trin er: 
1) Arbejde med opgaver og opgavebesvarelser i wikis, 
2) refleksion over læringsprocesserne via læringslogs 
og peer review samt 3) underviserens monitorering, 
vurdering og feedback.

Fremmedsprogstilegnelsesprocesserne
Som vist i figur 2 baserer fremmedsproglig viden sig på 
enten deklarativ eller procedural viden1. For at denne 
viden kan operationaliseres, og fordi læring er dyna-
misk og kontekstbaseret (Hermansen, 2005), er den 
konstante omstrukturering af viden nøglen til frem-
gang og skærpelse af kompetencer. Omstrukturering 
af sprogligt relateret viden foregår altid i direkte eller 
indirekte interaktion, fordi sprog er et kommunika-
tionsredskab, og fordi ny indsigt skabes gennem betyd-
ningsforhandling (Kasper & Roever, 2005).
 Den studerende tester sine hypoteser på alle inter-
aktionsniveauer – lingvistisk, diskursivt, pragmatisk, 
kulturelt og strategisk – og accepterer eller forkaster 
hypoteserne i forhold til, om kommunikationen for-
løber effektivt. Dermed restruktureres viden gennem 
dynamiske processer, som støtter eller forkaster kom-
munikationsstrategier, ny viden dannes på basis af eksi-
sterende viden og får ny form og nye funktioner i den 
studerendes vidensspektrum, og fremmedsprogstileg-
nelsen sker som del af en social interaktion, som på-
virkes af den studeredes kulturelle og kommunikative 
forståelse. Som følge af disse processer kan tidligere 

deklarativ viden omdannes til lettere tilgængelig og 
hurtigt anvendelig viden, ligesom procedural viden 
kan generaliseres og anvendes i nye situationer. Proces-
serne foregår kontinuerligt, men for at strukturere dem 
og facilitere effektiv processering kræves der støtte fra 
omkringliggende læringsmiljøer, og her ligger en stor 
fagdidaktisk udfordring.
 Set fra et didaktisk perspektiv betyder det, at facilite-
ring af dynamiske processer kræver miljøer, der støtter 
betydningsforhandlingen, samarbejdet og videndeling, 
og dermed betyder det, at underviserne bliver nødt til 
at gentænke kursusstrukturer, progression, materialer 
m.m. for at drage den fulde nytte af potentialet ved 
IKT. F.eks. kan hentning af viden fra den studerendes 
‘videnbank’ faciliteres ved at etablere processerings-
mæssige ‘kørebaner’, som fører til korrekt og effektiv 
fremmedsprogsproduktion. IKT betyder også, at un-
dervisernes rolle forandres fra den traditionelle under-
viserrolle til en mere coachende og mentorlignende 
rolle, idet IKT kun ‘virker’, hvis den enkelte studerende 
selv er aktiv og accepterer, at ‘læring gør ondt’ og er 
en del af en forandringsproces. Studerendes ofte nor-
mative tilgang til sprog og sproglig læring udfordres i 
højere grad af IKT baseret undervisning, som trækker 
på de medstuderendes kompetencer, end af lærerstyret 
spørgsmål/svar undervisning (Hermansen, 2005).  Æn-
drede undervisningsformer og underviserroller stiller 
også krav om ændrede eksamensformer, som afspejler 
den reelle og den tilstræbte opfyldelse af læringsmål 
(alignment – Biggs, 2003).
 Den underliggende hypotese bag brugen af IKT i 
fremmedsprogsundervisningen for voksne er altså, at 
det centrale læringspunkt ligger i krydsfeltet mellem 
motivation – behovet for at vide noget – og tilgænge-
ligheden af relevant input for dannelsen af ny hentbar 
og anvendelig viden. Det er hér, at kollaboration og 
videndeling bliver centrale for fremskridt, og at umid-
delbar feedback og monitorering af output belønner 
og faciliterer dannelsen af ny viden.

 

 

Figur 2: Den integrerede model for fremmedsprogstilegnelsesproces-
ser (Mondahl & Jensen, 1996)
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Undersøgelser af fremmedsprogstilegnelse, som ud-
dannelsesforskningsgruppen ved ISV/CBS har gen-
nemført, viser, at kollaborativ læring bidrager til tileg-
nelsen af genanvendelige løsninger, når det drejer sig 
om pragmatisk, diskursiv og kulturel viden (Mondahl 
og Ingstad, 2011). Her støtter kollaboration og fæl-
les problemløsning tilegnelsen, og succesraten bliver 
højere hos de studerende, som arbejder med wikis 
og lignende samarbejdsværktøjer. Når det derimod 
drejer sig om konkret lingvistisk kompetence – kor-
rekthed og præcision – opfattes denne som personlig 
og identitetsskabende, og fagfæller/medstuderende vil 
ikke kommentere eller rette. Der opstår en barriere 
mellem det fælles, rammeorienterede stof som genre, 
høflighed, talehandlinger og målgruppetilpasning og 
den identitetsorienterede kompetence, som opfat-
tes som for privat til at andre kan gribe ind over for 
kompetencens kvalitet. Dette sidste punkt undersøges 
fremadrettet, men de fire forløb, som omtales nedenfor, 
har alle elementer af denne problemstilling. De fire 
forløb er medtaget i kronologisk rækkefølge, så de viser 
både et tidsmæssigt og et for underviserne lærings- og 
forskningsmæssigt forløb, der ikke er afsluttet i skri-
vende stund; IKT anvendes med forskelligt formål i 
de fire forløb, men set under et, rummer de et antal 
erfaringer, som kan bruges til at belyse hypotesen om 
den kollaborative lærings betydning for og indflydelse 
på fremmedsprogstilegnelsen. Skemaet sammenfatter 
de fire forløb mht. uddannelsesniveau, IKT platform 
og kursusformål.

Uddan-
nelse

Seme-
ster

Plat-
form Formål

BA (IVK) 4.
Study-
Book

Produktion af vellyk-
ket skriftlig tekst på 
engelsk.

CLM 2.
Site-
Scape

Professionalisering 
af de studerendes 
mundtlige kompe-
tence på engelsk. 

BA 
(EOK)

1.
Study-
Book

Styrkelse af mundtlig 
præsentationskom-
petence og øget be-
vidsthed om retoriske 
virkemidler. 

HA-IB 1. Moodle

Sammenligning mel-
lem Moodle og 
SiteScape via et un-
dervisningsforløb i In-
tercultural Corporate 
Communication.

Forløb I
Kursets fokus var at aktivere fremmedsproget på pro-
ceduralt niveau med fokus på pragmatiske, interkultu-
relle og strategiske aspekter. Det blev forudsat, at de 

studerende havde tilstrækkelig lingvistisk og diskursiv 
viden, der kunne aktiveres i en case-baseret, problem-
løsende proces.
 Kursets og caseopgavernes kontekst var erhvervsret-
tet og omhandlede en virksomheds interne/eksterne 
kommunikation. Ud over at være proces- og problem-
løsningsorienterede var opgaverne produktorienterede, 
da de studerende skulle producere konkrete virkelig-
hedsnære tekster. På baggrund af tidligere undersøgel-
ser (Mondahl & Ingstad, 2011) var det oplagt at bruge 
en samarbejdsorienteret didaktisk tilgang, da kurset 
fokuserede på det pragmatiske, kulturelle og strategiske 
niveau. Antagelsen var, at den elektroniske form ville 
motivere de studerende, og at de ville opnå dybere læ-
ring gennem den kollaborative og reflekterende tilgang.
 Kurset lagde op til brug af wikis til tekstproduk-
tion og blog-faciliteter, hvor de studerende kunne 
udveksle spørgsmål, refleksioner og dele viden, og til 
at de studerende lavede læringslogs for at kunne dis-
kutere processer og problemløsning med underviser 
og medstuderende. Gruppernes tekster blev ‘publiceret’ 
online, og sammen med de studerendes læringslogs 
dannede de grundlag for feedback. Antagelsen om at 
de studerende ville modtage det nye didaktiske tiltag 
positivt blev dog ikke mødt, og i samtaler pegede de 
studerende på flere årsager. Nogle følte, at der var for 
mange forskellige elektroniske og sociale medier, som 
de skulle lære at bruge, og derfor bør det overvejes 
at skabe en fælles ‘indgang’ til forskellige elektroniske 
platforme. Nogle følte sig usikre over for underviserens 
nye rolle som facilitator – at man ikke bare kunne få 
den ‘rigtige’ løsning. Det tyder på, at det ikke kun er 
underviserne, der skal vænne sig til at spille en ny rolle 
som konsulent og facilitator, men at de studerende også 
skal omdefinere deres forventninger.
 Et andet interessant aspekt var, at det især var de sva-
geste og stærkeste studerende, der brugte platformen. 
Igen er der behov for undersøgelser, der kortlægger 
motivationen for kollaborativt arbejde og udbyttet af 
en individualiseret IKT platform for forskellige typer 
studerende med forskellige læringsstile. Det bør også 
overvejes, om der stadigvæk findes studerende, som 
ikke nødvendigvis er ‘digital natives’ trods vores for-
ventninger herom.
 Kursets formål blev kun delvis opnået af tre hoved-
årsager: De studerende var ikke villige til videndeling, 
de var usikre på den ændrede underviserrolle, og der 
var ikke tilstrækkelig alignment mellem kursets ud-
formning og udprøvningen.

Forløb II
Kurset ‘Sprogrelaterede Markedsstudier’ havde to paral-
lelle mål: Professionalisering af mundtlig kommunika-
tionskompetence på engelsk og selvstændig tilegnelse 
af viden om markedsforhold i et land, hvor engelsk 
er hovedsproget. Målet om professionalisering af den 
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mundtlige kompetence sigter mod at bevidstgøre de 
studerende om vigtigheden af strategiske sproglige 
valg, som sikrer, at deres mundtlige kommunikation 
på engelsk lever op til niveau C1 i Common European 
Framework of Reference for Languages (Mondahl, 
Svendsen & Rasmussen, 2010: 13), så de adskiller sig 
fra de mange brugere af engelsk, som er gode og kom-
petente men ikke professionelle brugere af engelsk som 
fremmedsprog.
 Arbejdet foregik primært i ‘traditionel’ interaktion, 
fordi SiteScape ikke rummer synkrone faciliteter, men 
snarere fungerer som dokumentdelingsforum. Princip-
perne for workshop-forløbet var kollaboration, såle-
des at ansvaret for et fagligt fornuftigt resultat af den 
enkelte workshop og for professionaliseringen af den 
mundtlige kompetence primært lå hos de studerende.
 Det viste sig, at eksamensresultaterne for de stude-
rende, der deltog i forløbet, blev bedre end for dem, der 
havde taget et forudgående mere traditionelt organise-
ret kursus, dvs. med en højere grad af underviserstyring. 
Karaktergennemsnittet var højere på såvel den ‘faglige 
indholdsdel’ som på den kommunikative kompetence.
De to kurser blev udprøvet på samme måde gennem 
en skriftlig synopsis med mundtligt forsvar.
 Efter første gennemløb blev der gennemført en 
spørgeskemabaseret evaluering og to fokusgruppein-
terviews, så forløbet blev veldokumenteret, og på basis 
af svarene samt yderligere input, blev forløbet efterføl-
gende revideret til en version 2.0.
 Formålet var at opnå en øget professionalisering af 
de studerendes mundtlige kompetence på engelsk, og 
eksamensresultaterne viste, at det i et vist omfang lyk-
kedes. En yderligere læring af forløbet var, at undervise-
ren undervejs fik en ‘sidegevinst’ i form af feedforward 
fra de aktive studerende, som foreslog forbedringer af 
forløbet, som efterfølgende er blevet implementeret.

Forløb III
I efteråret 2009 startede en ny uddannelse i engelsk 
og organisationskommunikation (EOK) på CBS. Her 
blev det besluttet at bruge Web 2.0 baseret IKT i kurset 
Oral Communication for at styrke de kollaborative 
kompetencer i sprogtilegnelsen. Rammerne for kurset 
var forankret i et forskningsprojekt og havde til hensigt 
at undersøge: 1) Didaktiske problemstillinger, 2) meto-
der til at optimere motivation, 3) ændret dialog mellem 
underviser og studerende, 4) StudyBook – IKT-baseret 
sprogundervisning.
 I evalueringen blev der spurgt til de studerendes vi-
den om IKT, og her svarede 98 %, at de aldrig tidligere 
havde hørt om det! Dermed stilles der store krav til 
underviserne, når nye IKT platforme introduceres, til 
trods for at StudyBook platformen er udformet efter 
genkendelige sociale medier som Facebook og Twitter.
 Kurset var opdelt i fællesforelæsninger efterfulgt af 
holdtimer, hvor de studerende skulle arbejde praktisk 

med forelæsningens teori. Der blev stillet opgaver, som 
krævede brug af wikier og blogs, og her viste det sig, at 
40 % brugte platformen til at diskutere opgaveløsninger 
og 31 % til at diskutere indhold uden for undervisnin-
gen. Dog brugte hele 43 % kun platformen til fildeling, 
hvorved det kollaborative element kompromitteres. 
For underviseren var den mest positive oplevelse den 
tættere kontakt særlig i forhold til blogs, da stude-
rende selv kunne oprette dem eller indgå i dialog i 
underviserens blog. De studerende fik også gruppevis 
feedback i lukkede gruppefora. Dette blev modtaget 
meget positivt, da det for mange bevarede et element 
af individualisering. Endelig medvirkede det til at få 
aktiveret de ‘stille piger’, hvor den gode dialog blev 
faciliteret online.
 StudyBook faciliterer kollaborativt arbejde som ud-
gangspunkt for sproglig læring. Der er konstant fokus 
på dialog og interaktion, og underviseren/forskeren har 
mulighed for tracking, der kan bruges i forskningen 
og som evaluering af kurset og de studerendes indivi-
duelle udvikling. Platformen er fleksibel i forhold til 
brugen af applikationer, så de studerende kan skabe 
deres eget læringsmiljø og opstille parametre, der er 
vigtige i læringsprocessen. Det er hensigten at fort-
sætte med StudyBook for at være på forkant med nye 
didaktiske tiltag, der kan være fremmende i forhold til 
inddragelsen af IKT i fremmedsprogtilegnelse, da dette 
også er relevant for bl.a. virksomheders medarbejder-
kompetenceudvikling.
 Formålet var en styrkelse af mundtlig præsentations-
kompetence og øget bevidsthed om retoriske virke-
midler. En ‘sidegevinst’ ved brugen af StudyBook var 
den øgede dialog mellem underviseren og de ‘stille 
piger’ og internt mellem de studerende. Der var også 
en højere grad af sprogligt relateret aktivitet ud over 
dokumentdeling på platformen.

Forløb IV
Hensigten var at sammenligne to IKT platforme (Site-
Scape og Moodle) for at identificere didaktiske mulig-
heder for at skabe effektiv læring. De studerendes ar-
bejde var fokuseret på henholdsvis sproglig (pragmatisk) 
kompetence samt metaviden om dette og på teoretisk 
viden om interkulturel organisationskommunikation. 
Tilgangen var case- og problemorienteret. Interaktio-
nen i gruppearbejdet var præget af indholdsdiskussio-
ner snarere end af løsninger af sproglige udfordringer. 
Dog var opgaveløsningerne påvirket af diskussion af 
sproglige problemstillinger, således at den sproglige 
dimension fremstod som en del af de studerendes er-
hvervede kompetencer.
 Kurset var rettet mod ikke-sprogstuderende, og der-
for måtte underviserne forholde sig til sociale mediers 
muligheder for at bringe sproget i fokus, så de kunne 
adressere den sproglige kernefaglighed, og hvad den 
betyder for studerende, der har brug for dobbeltkom-
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petence, og dermed motivere de studerende til at in-
teressere sig for den sproglige dimension. Baseret på 
tidligere undersøgelser (Mondahl & Ingstad, 2011) var 
antagelsen, at udfordringerne i den kollaborative proces 
i forhold til den personlige tilegnelsesoplevelse ville 
blive centrale, herunder hvordan personalisering kan 
understøttes uden at blive grænseoverskridende. Det 
blev antaget, at sociale medier ville spille en positiv 
rolle i sprogtilegnelse, og at underviseridentiteten ville 
være udsat for nye udfordringer.
 Det var centralt for kursets didaktik at teste nye 
metoder til at supportere voksne indlærere. Der var 
særligt fokus på pragmatik og kontekstuel forståelse. 
Tilegnelsesmæssigt var det tilstræbte ‘learning outcome’ 
af ‘know-how’ typen (jf. figur 2), det vil sige mulig-
heden for at gennemføre problemløsningsorienterede 
opgaver for derigennem at opnå en tilgængelig form 
for viden, der kunne anvendes effektivt i kommuni-
kationssituationer.
 Kurset testede en demoversion af Moodle platfor-
men, som muliggjorde arbejde i wikis. De studerende 
var imidlertid ikke særligt motiverede for denne ar-
bejdsform. De anvendte i stedet platformen til fildeling. 
Dette resultat står i stærk kontrast til forskningsresul-
taterne fra forsøget med StudyBook (forløb III), og 
kan derfor relatere sig til typen og opbygningen af 
platformen.
 Evalueringsresultater og fokusgruppeinterviews 
(CBS Learning Lab 2009) viste, at de studerende op-
levede underviserrollen under forandring uden at de 
nødvendigvis opfattede deres egen rolle som foran-
dret – ansvaret for egen læring var ikke fremtræden-
de, men det var derimod ønsket om personaliserede, 
online platforme og om underviseren som sparrings-
partner. Netop derfor er samarbejde og videndeling i 
forhold til sproglig kompetence og professionalisering 
et vanskeligt felt, idet studerende oplever at lingvistisk 
kompetence er personlig, identitetsskabende og derfor 
vanskelig for dem selv og andre at adressere i forhold 
til at ændre/omlære allerede eksisterende viden.
 Formålet var en sammenligning mellem IKT plat-
formene Moodle og SiteScape. Resultaterne viser, at 
de studerende primært opfattede Moodle platformen 
som et fildelingsværktøj på linje med SiteScape og 
ikke som en samarbejdsplatform. Det betyder, at der 
må stilles krav til en IKT læringsplatform i form af 
bl.a. applikationer, som understøtter den kollaborative 
dimension i både skriftlighed og mundtlighed, således 
at der opnås en højere grad af dybdelæring, refleksion 
og mulighed for genanvendelse af erhvervet viden.

Konklusioner
Som nævnt står universitetsundervisere og forskere 
over for nye generationer af studerende, der er vant 
til at arbejde via digitale medier, og dermed er vejen 
banet for et nyt læringsmiljø på universiteterne. Ud fra 

denne viden arbejdes der hen imod en samarbejdsbe-
tonet didaktisk tilgang til læring, herunder tilegnelsen 
af professionel sproglig kompetence.
 Antagelserne bag de beskrevne forløb var at sociale 
medier er bedre egnet til at understøtte sociale og 
kollaborative processer end ikke-samarbejdsbetonede 
medier, at IKT platforme kan fastholde både fælles og 
individuel viden og styrke vidensforarbejdningen og 
dermed resultatet af læringsprocessen.
 De beskrevne forløb var baseret på en socialkon-
struktivistisk og en socialkonstruktionistisk tilgang og 
antagelsen om at læring er en forandringsproces, og at 
bevidste, kognitive strategier og motivation er afgø-
rende for succesraten.
 Baseret på de erfaringer, som er skildret i denne 
artikel, kan vi sige, at for at facilitere effektiv læring 
for studerende i det 21. århundrede, som for flertallets 
vedkommende er resultatorienterede snarere end aka-
demisk orienterede, er det centralt, at der så effektivt 
som muligt kan tilføjes ny viden til allerede eksiste-
rende viden. Især StudyBook platformen viste sig at 
facilitere brugbart input, betydningsforhandling, output 
og monitorering, opmærksomhed på tænkningsstile 
og personaliseret/individualiseret viden. Herudover 
faciliterede StudyBook tilegnelsen af sproglig viden i 
en erhvervsmæssig sammenhæng og styrkede progres-
sionen i forløbet gennem at tydeliggøre læringsmålene. 
Forsøgene viste også, at de didaktiske krav, som un-
dervisning ved hjælp af IKT og sociale medier stiller, 
er markant anderledes end de krav, som mere traditio-
nel undervisning stiller. Dvs. at der bør arbejdes med 
både underviserroller, studenterroller og kompatibilitet 
i ‘kendte’ opgaver anvendt i ‘nye’ medier.
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Noter
1 Skellet mellem procedural og deklarativ viden er centralt for 

intersprogsbegrebet. Dette begreb gør det muligt at fokusere 
på sprogtilegnelsesprocessen som en dynamisk størrelse, der 
imidlertid næppe nogensinde når den indfødte sprogbrugers 
kompetenceniceau.
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