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Agenda

• 10 år med it og digitale medier i gymnasiet 
- vanskeligheder og muligheder ! 

• Ex 1. Glashuset - en klasse med forbud

• Ex 2. De to tårne - en klasse med frihed

• Ex 3. Twitter-klassen - det positive 

• Ex 4. Twitter-klassen - det negative 

• Hvad er digital dannelse så? OG hvordan 
vil I arbejde med det?



Vanskeligheder Muligheder Perspektiver
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Skolestuen*med*porøs*membran*grundet*digitale*medier*og*
trådløse*netværk*

Ressource@
personer*

Film*

   Venner*

Informationer*

Forældre*

Spil*

Fritidsinteresser*

Kæreste*
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Skolestuen*med*tæt*membran:*situationen*før*de*digitale*
medier*

Politikere*

Film*

   Venner*

Bibliotek*

Forældre*

Spil*

Fritidsinteresser*

Kæreste*



Vanskelighed #1

• Gennemhulning

• 1001 papirkugler i timen

• Usikkert undervisningsrum
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Vanskelighed #2

• Umiddelbart afhængighedsproblem

• Men: i så fald er et flertal afhængige..

• Alternativ forklaring: manglende social normativ 
regulering + utilstrækkelige måder at leve i det nye 
ekstra hybridiserede tilstedeværelsespres
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Vanskelighed #3

• Falsk ungdomsbevidsthed 
som “indre årsag” 

• Multitasking som fjer man 
smykker sig med
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Flere og flere (u)muligheder

Tale

Skrift

Tryk
Analoge medier

Digitale medier
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Ændringer!i!mediemiljøet!

•  Nye!medier!giver!nye!
muligheder,!men!
betyder!også!
vanskeligheder!



Ex: 1 Glashuset 
en klasse med forbud

Forbud, især computerspil 

• Sanktioner

• Overvågning

• Konflikter

• Polarisering

• Højt frafald

• Snyd og bedrag

• Mistillid 

• Vedvarende den mest 
spillende klasse 



Ex 2: De to Tårne
en klasse med frihed



Hvem ligner du mest, lige nu? 
a) it-nørderne 
b) fest-aberne 
c) stræberne

kortlink.dk/p4na

http://kortlink.dk/p49a


Ex 3. Twitter-klassen

Forbud Ligegyldighed

Indragelse af 
sociale medier 

Refleksivitet

(1) (1)

(2)



socialemedieriskolen.wordpress.com

smee.dk

Ex: nye deltagelsesformer







Lærerens dannende rolle: bibringe andetheder 

sociale 
medier

Sociale medier

Undervisningsfællesskab Læringsnetværk

• Relation 1: <- information 
• Relation 2: -> formidling 
• Relation 3: <-> interaktion

Grunde til at kultivere “ind 
og ud” relationer:  

A) Bryde ekkorummet - 
udvidet perspektiv - 
andetheder 

B) Bryde negativ social arv - 
hjælpe især de fagligt svage 
elever med at opbygge 
læringsnetværk  

C) Virkelighedsdannende 
undervisning
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http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1158#!/12:36

Gruppen "den tredje 
bølge" på Facebook



Men.. forbud mod at dele information og viden?

Netværk, hvor 
lukket 

vidensdeling 
(snyd) for at 

slippe uden om 
faglige krav 

Netværk, hvor 
lukket 

vidensdeling 
(usolidarisk) for at 

indløse faglige 
krav 
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Ex 4. Twitter-klassen



Digital Dannelse 
Hvordan vil I blive en god klasse i det nye mediemiljø?  

a) Hvordan vil I arbejde med de vanskeligheder, som er i det nye 
mediemiljø: hyperdistraherende tilstedeværelsespres osv? 

b) Hvordan vil I blive en mindst lige så god klasse som Twitter-klassen til 
at udnytte de nye digitale muligheder?

todaysmeet.com/forslag

http://todaysmeet.com/forslag


Enig - uenig ? !


