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Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Af Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. 
 

På Faculty of Arts, Aarhus Universitet har man igangsat et eksperiment med et åbent it-miljø i 
undervisningen. For at aktivere og involvere de studerende er sitet Pages Community skabt og 
implementeret. Hvor mange eksisterende digitale undervisningsplatforme har fokus på administrative 
opgaver og underviserskabt indhold, er Pages et dialogbaseret, åbent mulighedsrum, hvor studerende 
kan samarbejde og dele viden med undervisere og medstuderende. 

Pages er en hybrid mellem blogs, fora, sociale netværk og samarbejdsværktøjer, og det har været et 
bevidst mål at udnytte og integrere internettets mange forskelligartede kommunikations- og 
samarbejdstjenester, så de studerende kan skabe personlige læringsmiljøer, der understøtter den 
enkeltes videnskonstruktion (Atwell 2007). Tanken om det personlige læringsmiljø gør op med formel 
undervisning som eneste kilde til viden, og lægger vægt på at den lærende i lige så høj grad udnytter 
en bred vifte af ressourcer, tjenester og sociale sammenhænge til at konstruere viden. 

Et fokus i udviklingen af Pages har været at understøtte øget synlighed på tværs af hold og 
fagligheder og mellem institutioner og resten af samfundet (Dalsgaard & Paulsen 2009). Gennem de 
forskellige kommunikations- og samarbejdsmuligheder bidrager de studerendes arbejde også i 
skabelsen af vidensressourcer, der kan have relevans for andre studerende og omverden (Bruns 
2008; Kazmer 2010). 

Målet med Pages er at øge studenteraktivitetet samt at bringe studerendes aktiviteter ud over 
kursusenheden og dermed skabe inspiration på tværs af de enkelte fag. Pages er i en pilotfase og 
bruges aktuelt i forbindelse med ni undervisningsforløb, primært inden for kommunikations- og 
sprogfag. Pages kan dog principielt anvendes indenfor alle fagligheder. Erfaringer med sitet bliver 
indsamlet gennem kvalitative og kvantitative metoder, og der vil løbende laves evalueringer, der har 
til formål at pege frem mod videre udvikling af tjenesten. 

Under workshoppen vil vi demonstrere sitet og præsentere vores erfaringer. På baggrund heraf 
vil vi diskutere sitets potentialer samt udvikling og anvendelse af åbne it-miljøer i 
undervisningen. 
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