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2 grunde

Man bør forholde sig til digitale medier i undervisningen af 2 
gode grunde 

1)  For undervisningens skyld   

2) For at hjælpe eleverne med at blive digitalt dannede 

• Undervisning: lærer-elev-interaktion  

• Dannelse: komme godt på vej i verden



Vanskeligheder Muligheder Perspektiver
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Skolestuen*med*tæt*membran:*situationen*før*de*digitale*
medier*

Politikere*

Film*

   Venner*

Bibliotek*

Forældre*

Spil*

Fritidsinteresser*

Kæreste*



To!determinanter!for!dannelse!

Virkeligheden!uden!for!skolen!

Elevens!læringsnetværk:!
hjemmet,!nære!venner!!
!

•  Skarpt!skel!mellem!undervisningsfællesskabet!og!læringsnetværk!!!
chanceulighed!og!nega?v!social!arv!

•  Medier:!bogen,!tavlen!og!senere!også!analoge!elektroniske!medier!som!
båndoptager!og!film!!

!



Del 1: Vanskeligheder
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Skolestuen*med*porøs*membran*grundet*digitale*medier*og*
trådløse*netværk*

Ressource@
personer*

Film*

   Venner*

Informationer*

Forældre*

Spil*

Fritidsinteresser*

Kæreste*



Vanskelighed #1

• Gennemhulning

• Cocktail party effekt

• 1001 papirkugler i timen

• Af-individualisering

• 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

• Opmærksomhedsstrid - hvem 
kaprer eleven mest effektivt? 

• Sociale medier som 
opfangelsesapparater

• Interpellering - teknisk, socialt, 
personligt

• Undervisningens magt som 
opfangelsesapparat svækkes 
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Vanskelighed #4

• Falsk ungdomsbevidsthed 
som “indre årsag” 

• Multitasking som fjer man 
smykker sig med
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Vanskelighed #5
Ineffektive skoleautomatreaktioner  

• Forbudsstrategi

• Skader lærer-elev forholdet

• Konflikter i lærerkulten

• Polariserer elevkulturen: snyd og paternalisme

• Virker ikke, hverken teknisk eller socialt

• Forhindrer digital dannelse

• Ligegyldighedstrategi / “ansvar for egen mediebrug”

• Forstærker dårlig klasserumskultur

• Især fagligt svage elever bliver tabt i mediestormen

• Forhindrer digital dannelse
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Digital dannelse - trin 1
• Undgå forbud og 

ligegyldighed

• Hjælpe til at forstå og 
takle vanskelighederne 
solidarisk i det nye 
mediemiljø 



Del II: Muligheder
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Nye (u)muligheder

Tale

Skrift

Tryk
Analoge medier

Digitale medier

Unde
rvisn

ingsin
terak

tions
(u)mu

lighed
er
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It-didaktik og dannelse

Forbud Ligegyldighed

Indragelse af 
sociale medier 

Refleksivitet

(1) (1)

(2)
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socialemedieriskolen.wordpress.com

smee.dk
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Indtryk

Problemer: fx kildekritk

Kompetence: at kunne finde, 
bearbejde og vurdere information fra 

nettet på kvalificeret vis

fx: wiki

Udtryk

Problemer: fx opnå feedback

Kompetence: at kunne udtrykke sig 
fagligt kompetent via nye digitale 

medier

fx: podcast

Refleksivitet 

Problemer: fx: opmærksomhed 

Kompetence: at kunne reflektere over, 
hvordan medierne kan bruges godt og 

med omtanke  

fx: multitasking-test

Deltagelse 

Problemer: fx demokrati 

Kompetence: at kunne deltage lærende 
og fagligt bidragende i undervisningen 

og samfundet via de nye medier 

fx: mikroblogging

Digitale dannelsesfelter



Men.. Ex: 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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Digital dannelse - trin 2
• Alsidig it-brug i 

undervisningen - komme 
“hele vejen rundt”

• Hjælpe til at forstå og 
udnytte de nye 
potentialer til gode 
formål - fx demokratisk 
deltagelse



Hvordan vil I arbejde med at fremme det faglige 
engagement i det åbne undervisningsrum?

Diskuter og skriv jeres svar på 140 tegn på 

www.todaysmeet.com/dannelse 
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Del III: Perspektiver
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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
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Almen dannelse (Klafki) Digital dannelse

1. Elever skal ikke blot tilpasses til 
eksisterende samfund, men hjælpes til at 
kunne og ville forbedre samfundet

1. Eleverne skal ikke blot lære digitale færdigheder, men 
dannes til at kunne og ville forbedre det digitale samfund 
(=> dannelse = kollektiv handlekraft) 

2. Evnerne selvbestemmelse, 
medbestemmelse og solidaritetsevne skal 
kultiveres (myndighed)

2. Eleverne skal hjælpes til at blive selvbestemmende, 
medbestemmende og solidariske ift. medievalg og -brug 
og den samlede situation de er en del af (kvalificering)

3. Alle skal tilbydes chancen for dannelse - 
og chanceulighed bør bekæmpes.

3. Eleverne skal hjælpes til at deltage, opbygge gode 
læringsnetværk og udvide horisonten via digitale medier 
(dannelsespersoner, flerstemmigt klasserum) 

4. Elever skal lære at tænke og handle alment 
gennem arbejde med epokale 
nøgleproblemer - fred, miljø, medier..

4. Eleverne skal arbejde med medierne som epokalt 
nøgleproblem og herved forme en mediekritisk bevidsthed

5. Der bør ske en så alsidig udvikling af 
menneskets evner og interesser som mulig. 

5. Eleverne skal lære at arbejde med medier på mange 
måder i relation til forskellige dele af Internettet - komme 
vidt omkring, mange udtryksformer og ny vidensdeling

6. Den almene dannelse skal indbefatte 
instrumentelle færdigheder og dyder, i 
arbjedet med gode formål. 

6. Eleverne skal som en del af arbejdet med at blive digitalt 
dannnede lære at lave en wiki, lære at multiplekse, lære at 
koncentrere sig osv. 



Digital dannelse og eksamensformer

De gamle boglige 
eksamensformer

Alment dannende 
eksamensformer

Digitalt dannende 
eksamensformer

Ekkorummet Projektrummet Transformerrummet

Hvad bedømmes? Resultatet - hvad man på 
baggrund af læring kan 
præstere i fx en test 

Vægt på åndelige processer, 
fx vellykket kommunikation i 
undervisningen, udvikling af 
kritik 

Evnen til at finde, forædle, 
omdanne, udvikle, 
opbygge, kvalificere, 
vurdere og innovere på 
udtryk 

Hvilken slags 
personlighed 
lægges der vægt 
på? 

Individualistisk og 
konkurreneorienteret. 
Favoriserer de elever, der 
allerede har gode 
læringsnetværk 

Løsning af fælles opgaver 
inden for en gruppe - det 
som bedømmes er, hvor 
godt man bidrager til den 
fælles løsning, fx evner at 
forklare andre noget, giver 
konstruktiv kritik

Netværksorienteret - det 
som bedømmes er, hvor 
godt man udvikler og 
bruger netværk og 
netværksressourcer til at 
skabe noget godt 

Hvornår 
bedømmes? 

Slutafgørelse - afregning efter 
gennemført læreproces

Bedømmelse = hjælp i 
læreprocessen - dyrke 
evnen til selvvurdering 

Bedømmelse = løbende, 
hjælp til transformation

Målet med 
bedømmelse

Selektion, straf/belønning Opbygge elevens evne til at 
lære

Opbygge elevens evne til 
og mulighed for at lære i 
det digitale mediemiljø



Digital dannelse - trin 3
• Hjælpe med at komme i 

kontakt med en 
dannende omverden, der 
udvider horisonten

• Hjælpe til at man får 
muligheden for at 
indtage en aktiv, kritisk 
og samfundsengageret 
rolle frem for at blot 
tilpasse



Hvordan kan man i forskellige fag arbejde med 
relationen ind og ud af klassen (bibringe dannende 
andetheder) og forbedre elevernes læringsnetværk?

—> Workshop senere idag :-) 
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Workshop i fagnære grupper 14-15.20  

Opgaven
Udarbejd i forlængelse af Paulsens oplæg et forslag til et fremtidigt eksperiment - en 
såkaldt “aktion” i en eller flere klasser (i jeres fag), der har til formål at komme frem til 
“tredje bølge” + hjælpe eleverne med at blive digitalt dannede. 
Beskriv eksperimentet: hvad går det ud på? Hvad er formålet? Hvad forventer I? Hvordan 
kan det bidrage til fagets udvikling go til elevernes dannelse? 	  

Besvarelsen 
Opgaven skal udarbejdes i et fælles google-dokument, så grupperne kan lade sig inspirere 
af hinanden. Link til dokumentet: skriv løbende jeres svar ind og se hvad de andre skriver 
og lad jer inspirere.  

LINK: kortlink.dk/km8q 	  

Meningen 
Meningen er samlet set, at alle i fagnære grupper får formuleret og tilrettelagt, hvordan 
man vil arbejde med at fremme digital dannelse og en digitalt perspektivrig undervisning, 
og at man efterfølgende så skal udføre/afprøve ideen og dele erfaringer i faggruppen (og 
på tværs) om hvordan ideen går i forskellige klasser.
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Enig - uenig ? !


