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Agenda
1)

Hvad betyder digitalisering for
dannelsesmulighederne og dannelsesopgaverne i
gymnasiet?

2)

Hvordan kan/bør man i gymnasiets undervisning og
på skoleniveau arbejde med at danne eleverne i, fra
og til en digital verden?

Kortlink.dk/rse4

Dannelsesperspektiv på it og undervisning
Elever

Verden

Fx
Læringsnetværk
Interesser
Erfaringer
Evner
Relationer
Hjem
Forestillinger
It

Fx
Teknokapitalisme
Demokrati
Natur-kultur
Nationalstater
Uddannelse
Migration
Det senmoderne
Digitalt samfund

Skolen
Fx
Fag
Bekendtgørelser, love
Medier, it
Bygninger, lokation
Ledelse, styring, organisering

Skolens mening:
Hjælpe eleverne
med at blive til i
verden på gode
måder

Situationen før internettet
Skarpt skel mellem
undervisningsfællesskabet og
læringsnetværk →

➔

Chanceulighed
Alle har langt fra de samme chancer

➔

Repræsentationsmedier
Bogen, tavlen, overheadprojektor mv.

Grundskole

Gymnasium

➔

Ekkorum / monokultur
En lukket sandhed/kultur bygges op

2 kammer-system: 2 sociale
dannelsesdeterminanter: skole + hjem

Den nye situation

Reaktion 1:
Forbud eller ligegyldighed
→
Digital dannelse

Undervisning ophører med at være et lukket rum

Reaktion 2:
Hjælpe elever med at forstå og
takle nye vanskeligheder +
anvende muligheder kritisk

➔
Grundskole

Bryde med ekkorummet
Udvidet perspektiv - andetheder

Gymnasium

➔

Interaktionsmedier
Virkelighedsdannende undervisning

➔

Bryde negativ social arv
Blande sig i elevernes læringsnetværk

Reaktion 3:
Bruge nettet til at skabe fagligt
relevante møder med andethed
“udefra”

SME-casen
Eksperiment i hhx-klasse 2011-2014: fra bølge 1-3

Ex 1: Twitter i undervisningen
❏

Nye deltagelsesmuligheder, rollemodel,
medierefleksivitet, fortolkningsfællesskab,
udtryksevne udvikles, multipleksing

Ex 2: Tweeting med lyriker
❏

Fagligt relevant, bryder ekkkorummet,
bryder negativ social arv, påvirker elevernes
læringsnetværk, virkelighedsdannende
undervisning

Ex 3: Forbud ved afleveringer
❏

Polariserer klassen i 2 netværkstyper: A)
deling (snyd) for at slippe uden om faglige
krav. B) lukket deling (usolidarisk) for at
indløse faglige krav

Opsummering: 3 perspektiver
på ‘digital dannelse’
1)

Eleverne bør hjælpes med at blive bedre til at forstå og
takle vanskelighederne i det nye digitale miljø

2)

Eleverne bør hjælpes til at udnytte de nye muligheder
kritisk og fagligt relevant i undervisningen

3)

Eleverne bør gennem nettet møde og arbejde fagligt
relevant med andethed, som har et dannende potentiale.

Spørgsmål:
Hvad bør man gøre på skoleniveau for at
understøtte elevernes ‘digitale dannelse’?

www.todaysmeet.com/dannelse

Læsepraksis
Fx lave egne
i-bøger

Fællesskabspraksis
Fx lave online
grupper på
skolen
Indtryk
Problemer: fx kildekritk
Kompetence: at kunne
finde, bearbejde og
vurdere information fra
nettet på kvalificeret vis

Refleksivitet
Problemer: fx:
opmærksomhed
Kompetence: at kunne
reflektere over, hvordan
medierne kan bruges
godt og med omtanke

Skrivepraksis
Fx bruge fælles
online dokumenter

Deltagelsespraksis
Fx bruge
interaktionsmedier

Digital skoleudvikling
1)

Digital indlejring (ikke addering
eller totalisering)

2)

Udvikle forløb (ikke hændelser)

3)

Bølgeprogression 1-3 (undgå
forbud og ligegyldighed)

4)

Udvikle undervisningspraksis
(alsidig digital dannelse)

5)

Undgå “lukkede it-systemer” (sats
på didaktisk udvikling)

6)

Digtalisering som epokalt
nøgleproblem (medbestemmelse)

Udtryk
Problemer: fx opnå
feedback
Kompetence: at kunne
udtrykke sig fagligt
kompetent via nye
digitale medier
Deltagelse
Problemer: fx demokrati
Kompetence: at kunne
deltage fagligt
bidragende i
undervisningen og
samfundet via de nye
medier
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