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Agenda

• Overblik: tre bølger i hvordan sociale 
medier kan indgå i undervisning 

• Lidt længere ned i bølge 3

• Fælles brainstorm og afprøvning

• Diskussion - digital dannelse 



Vanskeligheder Muligheder Perspektiver
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Før internettet
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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!!

!



Bølge 1
De nye vanskeligheder
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Skolestuen*med*porøs*membran*grundet*digitale*medier*og*
trådløse*netværk*

Ressource@
personer*

Film*

   Venner*

Informationer*

Forældre*

Spil*

Fritidsinteresser*

Kæreste*



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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Bølge 2
Muligheder for at styrke 

eksisterende undervisning
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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

14



15



16



Eksempler på bølge 2 erfaringer fra jeres skole? 
Eller ideer til, hvordan sociale medier kan bruges undervisningsrelevant? 

www.todaysmeet.com/ideer 
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Bølge 3
Perspektiver for ny slags 

undervisning
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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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Eksempler på bølge III i jeres undervisning - hvordan 
vil det kunne ske?

Twitter: #skolechat 
eller på www.todaysmeet.com/ideer 
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http://www.todaysmeet.com/ideer


Afprøvning - kan vi lykkes 
med at få input udefra?  

fx: på Twitter: #skolechat 

eller

fx Facebook: diverse grupper - “Den tredje bølge i 
undervisningen” eller “IT og undervisning” 
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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 

Begrebsafklaringer 

• Undervisning: lærer-elev-interaktion  

• Dannelse: komme godt på vej i verden (blive medbestemmende, blive 
menneske, tænke og handle alment…)  

• Digital dannelse: komme godt på vej i verden idag (ifht. digitale trusler 
og muligheder, afsæt og fremtidsmuligheder/udfordringer..)



3 perspektiver på digital dannelse 

1. Hvordan kan/bør elever hjælpes med at blive bedre 
til at forstå og takle vanskelighederne i det nye 
digitale miljø? 

2. Hvordan kan/bør elever hjælpes til at udnytte de 
nye muligheder i undervisningen? 

3. Hvordan kan/bør elever gennem nettet konfronteres 
med andet end de ellers møder i deres hverdag 
eller i undervisningen?  



Enig - uenig ? !


