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Agenda

• Digitalisering af undervisning og elevers 
digital dannelse 

• Udvikling af faglighed og almendannelse i 
gymnasiet til et digitalt samfund



Man bør forholde sig til digitale medier i undervisningen af 4 gode grunde 

1)  For undervisningens skyld   

2) For at hjælpe eleverne med at blive digitalt dannede (dvs. dannede til et 
samfund i den nye mediematrice)  

3) for at udvikle fagligheden, så den adresserer et digitalt samfund  

4) fordi digitale teknologier er et epokalt nøgleproblem, der bør behandles 
kritisk i et almendannende gymnasium  

• 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..)



Del 1
Digitalisering af undervisning og 

digital dannelse
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4 perspektiver på digital dannelse 

1. Hvorvidt hjælpes elever med at blive bedre til at forstå 
og takle vanskelighederne i det nye digitale miljø? 
(herunder forholde sig kritisk til hele miljøet)

2. Hvorvidt hjælpes elever til at udnytte de nye 
muligheder kritisk og fagligt relevant i undervisningen? 

3. Hvorvidt konfronteres elever gennem nettet med andet 
end de ellers møder i deres hverdag eller i 
undervisningen? (møder “dannende modstand?)”

4. Hvorvidt bliver eleverne kritisk bevidste og 
almendannede til et digitalt samfund?   



Vanskeligheder Muligheder Perspektiver
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Bølgemodellen



Bølge 1
Vanskelighederne
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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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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
Mulighederne
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Flere og flere (u)muligheder

Tale

Skrift

Tryk
Analoge medier

Digitale medier

Unde
rvisn

ingsin
terak

tions
(u)mu

lighed
er



It-didaktik og dannelse

Forbud Ligegyldighed

Indragelse af 
sociale medier 

Refleksivitet

(1) (1)

(2)







Bølge 3
Perspektiverne
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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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4 perspektiver på digital dannelse 

1. Hjælp elever med at blive bedre til at forstå og takle 
vanskelighederne i det nye digitale miljø (herunder 
forholde sig kritisk til hele miljøet)

2. Hjæp elever til at udnytte de nye muligheder kritisk og 
fagligt relevant i undervisningen. 

3. Konfronteres elever gennem nettet med andet end de 
ellers møder i deres hverdag eller i undervisningen (så 
de møder “dannende modstand?)”

4. Hold skole der sigter på at eleverne bliver kritisk 
bevidste og almendannede til et digitalt samfund  



Status 2017 
Hvad gør I pt. for at støtte elevernes digitale dannelse? 
Hvor er i henne i bølge-udviklingen?  

Link:   todaysmeet.com/dannelse 
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http://todaysmeet.com/dannelse


Del 1I
Udvikling af faglighed og 

almendannelse i gymnasiet til et 
digitalt samfund

23



Faglig udvikling
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Faglige dannelsesområder
Dannelsesområder Eksempler på centrale fag

En matematisk, teknisk og 
naturvidenskabelig dannelse

Fysik, Kemi, Biologi, Matematik, Teknologi, Astronomi, 
Naturgeografi, Bioteknologi, Geovidenskab

En sproglig, kulturel og menneskelig 
dannelse

Dansk, Engelsk, Tysk, Kinesisk, Spansk, Religion, 
Oldtidskundskab, Filosofi, Psykologi, Kulturforståelse

En samfundsanalytisk, politisk og 
institutionel dannelse 

Samfundsfag, International økonomi, Historie, 
Virksomhedsøkonomi, Informatik, Erhvervsjura, It

En kunstnerisk, æstetisk og kropslig 
dannelse

Idræt, Musik, Dramatik, Billedkunst, Design og 
arkitektur, Mediefag, Dans, Musik og lydproduktion



Eksempler på forløb
Matematisk, teknisk og naturvidenskabelig 
dannelse

Bølge 2:  Fx Kollektive forsøgsrapporter

Bølge 3:  Fx Interaktion med “datasteder”

Samfundsanalytisk, politisk og institutionel 
dannelse 

Bølge 2:  Fx Simulere valg i klassen

Bølge 3: Fx Deltagelsesobservation i valg

Sproglig kulturel og menneskelig dannelse

Bølge 2:  Fx Multipleksing til film og lign.  

Bølge 3: Fx Interaktion m. klasse fra andet land 

Kunstnerisk, æstetisk og kropslig dannelse

Bølge 2:  Fx Digital videoproduktion 

Bølge 3:  Fx Kommunikere med “avatar”   



Hvordan vil digitale medier kunne indlejres i den faglige undervisning? 

Vigtigt: at reflektere over hele mediemiljøet og anvendelsen af medier i forbindelse med 
undervisning, herunder vurdere om nogle anvendelser svækker dannelsen. 

·  Modstand: skoler, hvor det digitale opfattes som irrelevant, hvorfor man 
bliver ved penslerne.

·  Addering: skoler, hvor dette forekommer, konkluderes det, at det ikke er 
nok med addering, hvis det digitale virkelig skal integreres.

·  Indlejring: skoler, hvor det digitale for alvor bliver indlejret i undervisningen, 
ikke blot som en addering, men som en integreret del. 

·  Digitale medier som dominerende. Hvor dette forekommer, indebærer det 
en ensidig instrumentalisme, der ikke kan anbefales. 



Hvilke mediepraksisser skal udvikles? 

Læsepraksis (indtryk)
Fx lave en i-bog for 
klassen
Fx lytte til audiobøger 

Skrivepraksis (udtryk)
Fx bruge fælles 
online-dokumenter
Fx at lade eleverne anvende 
weblogs

Fællesskabspraksis 
(organisering, normer)
Fx lave en online gruppe 
for klassen

Deltagelsespraksis 
(interaktion)
Fx bruge skriftbårne 
interaktionsmedier

Udvikle skolens undervisningspraksis



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



Almendannelse 
i et digitalt samfund
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Gymnasieskolens bidrag til almendannelse

a) Kvalifikationer: hvad skal det enkelte menneske vide, kunne og respektere?

b) Indstilling: hvordan skal det enkelte menneske tænke/agere? 

c) Eksistens: hvem skal det enkelte menneske blive til i verden i dag? 



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. 



Digitale teknologier som epokalt 
nøgleproblem



Enig - uenig ? !


