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Agenda

Digital dannelse  

• Hvad er det? 

• Hvorfor nu det? 

• Hvordan?  

Værksted  

• Problemanalyse

• Utopisk horisont

• Aktioner



Hvorfor overhovedet forholde sig til 
de digitale medier i undervisningen?



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)



Vanskeligheder Muligheder Perspektiver
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Det ‘gamle’ rum
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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!!

!
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Undervisning*før*Interne/et:*hybrid*af*ekkorum*og*demokra9sk*samtalerum*
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Klasseundervisningens-samtalerum-

•  Lærer-introducerer-4l-temaet%eller%problemet-X-

•  Lærer-og-elever-diskuterer-forskellige-perspek4ver-på-X-

•  Elever-arbejder-i-grupper-med-x-på%forskellig%vis,-lærer-hjælper-

•  Lærer-og-elever-”besøger”-samfundet,-fx-Chris4ansborg-i-samfundsfag--

•  Elever-holder-oplæg-om-X,-lærer-styrer-respons-på-oplæg-
-
•  Lærer-samler-op-på-temaet,-i-dialog-med-elever,-evt.-rapport-eller-lign.-

•  =>-KLASSEN-er-blevet-klogere-på-X-–-nuanceret,-perspek4veret,-diskuteret-X-



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

• 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

• 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 

• Hjælp eleverne med at forstå og takle 
vanskelighederne i fællesskab



Workshop I 

Hvordan hjælpe klassen med at forstå og takle vanskelighederne i det 
nye mediemiljø?  

Aktioner:  
1) Indkreds vanskeligheder 

2) Opstil utopisk horisont - en ideal klasse og fremtid   
3) Design aktioner
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kortlink.dk/p49q

http://kortlink.dk/p49q


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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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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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



Digital dannelse - trin 2

• Hjælp eleverne med at blive gode deltagere i den nye 
digitale virkelighed - på gode måder, fx demokratisk

• Arbejd med nye vidensformer

• Alsidig it-brug - “kom hele vejen rundt”



Workshop II 

Hvordan hjælpe klassen med at udnytte mulighederne i det nye 
mediemiljø?  

Aktioner:  
1) Indkreds vanskeligheder

2) Opstil utopisk horisont - en ideal klasse og fremtid    
3) Design aktioner
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kortlink.dk/p49q

http://kortlink.dk/p49q


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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Digital dannelse - trin 3

• Mødet med andetheder har en alment dannende effekt - 
ens horisont udvides (ekkorummet brydes) og man bliver 
måske bedre til at arbejde sammen med de som er 
anderledes end én selv. 

• Hjælp eleverne med at opbygge gode læringsnetværk - 
kan bryde den negative sociale arv mv.

• Gennem interaktion med omverden, hjælpes eleverne til 
at blive subjekter i verden, ikke blot passive modtagere.  



Workshop III 

Hvordan hjælpe klassen med at blive til på gode måder i verden?  

Aktioner:  
1) Indkreds vanskeligheder

2) Opstil utopisk horisont - en ideal klasse og fremtid   
3) Design aktioner 
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kortlink.dk/p49q

http://kortlink.dk/p49q


Enig - uenig ? !


