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Formål med denne workshop

Inspiration til hvordan ledelsen kan
skabe gode rammer for digitale
kompetencer og digital dannelse, med
fokus på udvikling af lærernes itdidaktiske kompetencer
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Indhold
1.
2.
3.
4.
5.

Kort om digital dannelse og de digitale kompetencer
Igangværende forskning i regi af UVM
Inspiration til digital skolestrategi
Lærernes kompetencer (DigComEdu)
Workshop om skolernes arbejde med lærernes kompetencer
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Digitalt dannede elever kan
eksempelvis
• forstå og bidrage til fremtidens digitale samfund
• reflektere over fordele og begrænsninger ved den
teknologiske udvikling.
De oparbejder digital dannelse, når digitale kompetencer
udfoldes i en faglig kontekst og knyttes til et personligt
og kulturelt perspektiv.
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Digitale
kompetencer
Informations-

Deltagelses-

Itoperationelle

Produktive-
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It-afsnittet i læreplanen for
tysk, stx
”I faget arbejdes der med udviklingen af elevernes digitale dannelse. It og
digitale medier anvendes med det overordnede formål at fremme elevernes
læreproces og støtte deres faglige udvikling. Eleverne skal gennem
undervisningen opnå informationskompetence, samarbejdskompetence og
produktiv kompetence, som styrker deres evne til kritisk at søge, anvende og
vurdere tysksproget information på internettet samt dokumentere anvendelsen
heraf. Eleverne trænes ligeledes i kreativt og målrettet at anvende, bearbejde og
udforme it-produkter på tysk.
Integration af it og digitale medier i undervisningen giver eleverne mulighed for
at arbejde med sproget og opleve det i varierede, autentiske og aktuelle
sammenhænge. Således bidrager anvendelsen af it og digitale medier til at sikre
og nuancere elevernes sproglige og indholdsmæssige udbytte”.
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It-afsnittet i læreplanen for
matematik, htx
”Eleven arbejder med CAS og andre matematikprogrammer, således at eleven kan blive
fortrolig med syntaks og terminologi i og anvendelse af mindst ét matematikprogram. I
løbet af uddannelsen kan it-værktøjerne benyttes til i voksende omfang at foretage:
̶ modellering
̶ visualiseringer

̶ geometriske undersøgelser
̶ gentagne udregninger
̶ komplekse symbolske manipulationer og beregninger
̶ numeriske beregninger
̶ dokumentation og formidling af resultater.

Selvom CAS indtager en naturlig rolle i det mundtlige og det skriftlige arbejde, må brugen
af CAS ikke begrænse elevens tilegnelse og besiddelse af basale færdigheder”.
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Forskning/undersøgelser
Afsluttet
•
•

It og digital dannelse i gymnasiet, En
erfaringsopsamling, EVA, 2017
Kortlægning af gymnasiernes anvendelse af
it, digitale data og digitale læringsressourcer,
EVA, 2016

•

IT i ungdomsuddannelserne, EVA, 2015

•

Undervisningsorganisering, - former og –
medier – på langs og tværs af fag og
gymnasiale uddannelser, AU, 2013

I gang
•

DiDaK

•

DUFA

Leverer resultater i 2018/19
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Digital dannelse
Aarhus statsgymnasium
Ordrup gymnasium

It som middel til styrket læring
Viby Gymnasium
Erhvervskolerne Aars
VUC Aarhus
Tietgen Handelsgymnasium

Ledelse med fokus på digital skolekultur
Næstved gymnasium og hf
Falkonergården

EVA, 2017, It og digital dannelse i gymnasiet
Foto: Thomas Søndergaard

DiDak
• At understøtte gymnasierne i deres arbejde med at
implementere de fire digitale kompetencer i
læreplanerne gennem innovativ og succesfuld brug af
it, så det understøtter reformens fokus på faglighed,
kundskaber og almendannelse og bidrager til, at
elevernes faglige resultater styrkes

Skoler der deltager
 Køge Gymnasium (STX)
 VUC Aarhus (HF)
 Odense Tekniske gymnasium
(HTX)
 Baltorp (HHX)

• Pege på relevante konkrete forslag til, hvordan de
fire digitale kompetencer succesfuldt og innovativt
kan indgå i undervisningen

 Viborg Gymnasium (STX-HF)

Projektet kan følges her:

• Resultaterne fra projektet formidles bredt
med henblik på, at alle aktører i og omkring de
gymnasiale uddannelser kan arbejde for at realisere
reformen.

http://tdm.au.dk/forskning/forskni
ngsprojekter/didak/

01-11-2017
Side 10

DUFA-projektet
(Digital Understøttelse af Faglighed og Almendannelse)

• Formål: Afdækning af, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i
gymnasiet kan understøtte/styrke faglighed og almendannelse
• Deltagere: Jesper Tække (AU) og Michael Paulsen (SDU) samt 12 lærere fra
Silkeborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium, Vejle
Evalueringsværktøj

Udvikling af gode
eksempler

Sammenhæng
Begrebsafklaring

Vanskeligheder,
muligheder og impact

Design, forsøg,
redesign, udvælgelse
og formidling

Faglighed,
kundskaber og
almendannelse

Digitalisering og
undervisning
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Fra it-pædagogisk strategi til
digital skolekultur
1. Elevernes
digitale dannelse
og progression

5. Evaluering/
Kommunikation

4. Lærernes (og
ledernes)
digitale
kompetencer og
videndeling

EVA, 2017, It og digital dannelse i gymnasiet

2. Rammer
og mål,
herunder
særlige
ressourcepersoner

3. Teknologi
valg med
udgangspunkt i
didaktisk
praksis

Gode råd:
• Fokus på hvad it skal bruges til
• Planlægning, tålmodighed og
inddragelse
• Videndeling og professionelle
læringsmiljøer udvikler itdidaktik
• Læringsfællesskaber bygger
videre på kurser
• Støtte og rammer er afgørende
• Balance mellem udvikling og
stabilitet
• Balance mellem rammer og
metodefrihed
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Kompetenceudfordring
Forskningsprojektet ”Undervisningsorganisering, -former og –medier – på langs
og på tværs af fag og gymnasiale uddannelser” viser:
• De fleste deltagende skoleprojektlærere (91%) oplever, at inddragelsen af itværktøjer har ændret deres arbejde som lærere
• 75% af disse lærere angiver, at de har et behov for kompetenceudvikling,
når de inddrager it-værktøjer i undervisningen.
• Behovet retter sig mod både det tekniske område og mere bredt mod
begrundelser og refleksion over, hvilke pædagogiske og didaktiske
overvejelser, der understøtter inddragelsen af it-værktøjer i undervisningen.

http://www.emu.dk/modul/teknologi-og-medier-på-det-gymnasiale-område
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Lærernes digitale og itdidaktiske kompetencer
• DigCompEdu: Digital Competence Framework for Educators er et
rammeværk fra 2017 udviklet af EU Kommissionens Joint Research Centre
• Definerer de specifikke kompetencer, som undervisere behøver for at
kunne inddrage it og undervise i digitale kompetencer i en formel
undervisningssammenhæng.
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Figur fra DigCompEdu Leaflet: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Kompetenceoversigt
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OBS: Ovenstående er en ”draft-version”
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Workshop opgave
Opgave 1
• Kig de tre kompetencebeskrivelser igennem
• Diskuter i gruppen, om værktøjet med en dansk konteksttilpasning kan bruges
f.eks. i forbindelse med MUS-samtaler og/eller ved planlægning af
efteruddannelsesaktiviteter.
Opgave 2
Reflekter i gruppen over følgende:
• Hvad er status på skolernes arbejde med digitale kompetencer?
• Hvordan indgår dette arbejde i skolens samlende kapacitetsopbygning?
• Hvad kan UVM gøre for at understøtte skolernes udvikling af lærerne og
ledernes digitale kompetencer?
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Danmarks
Læringsfestival
2018
Møde i netværket på
Dannelse iLæringsfestival
en digital verden2018
Danmarks

Digital dannelse og kritisk tænkning
It som faglighed
It i fag herunder learning analytics og datasikkerhed

Tirsdag den 6. og onsdag den 7. marts

