
Digitale kompetencer, pædagogiske formater og 
eksempler fra danskfaget

Med udgangspunkt i DIDAK-projektet introduceres der til de fire digitale kompetenceområder fra
gymnasiereformen og hvordan de kan udfoldes i pædagogiske formater. 
Med et par eksempler fra praksis, illustreres det hvordan læreplanens afsnit om digital dannelse
kan tænkes.

v/Claus Scheuer-Larsen og Lars Ulrik Tambjerg-Ravn , Odense Tekniske Gymnasium



Baggrund
• Gymnasiereformen 2017. I Lov om de gymnasiale uddannelser § 29 Stk. 6. står der bl.a., at 

“eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på
digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber”

• Digital dannelse kan i relation til ovenstående både forstås som værende en del af
almendannelsen og som nogle reelle færdigheder og kompetencer, som eleverne skal
opnå. 

21st Century Learning Skills, se fx http://info.21skills.dk/

http://info.21skills.dk/


Baggrund
• På den ene side kan man fortolke digital dannelse snævert og 

kompetenceorienteret i forlængelse af it-literacy som arbejdsredskab. 

• På den anden side kan man fortolke digital dannelse mere bredt og 
sociokulturelt som et kritisk, helhedsorienteret dannelsesperspektiv, 
der er mere end summen af det 21. århundredes kompetencer 

Hansen, T. I. (2016) Om digital dannelse og digitale kompetencer. Bundsgaard, J., Hansen, T. I., & Brahe-Orlandi, R. 

It-didaktik i teori og praksis: Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Dafolo.



Viden, færdigheder, kompetencer og 
digital dannelse

• Viden: evnen til at kunne gengive eller forklare noget

• Færdighed: evnen til at kunne udføre bestemte, afgrænsede handlinger, 
fx at kunne bruge officepakken

• Kompetence: det at kunne anvende færdighederne til at handle 
eller udføre en opgave, indenfor for et bestemt område eller en bestemt
kontekst.

• Digital dannelse: at kunne anvende og "opføre sig ordentligt" med teknologi, 
erkende teknologiens rolle i vores fælles liv, forholde sig til udfordringer og
deltage engageret i at forstå og handle i forhold til de muligheder og udfordringer
teknologier giver for os i vores fællesskaber, i vores samfund og som individer.

https://www.emu.dk/modul/generelt-om-viden-f%C3%A6rdigheder-og-kompetencer

https://www.emu.dk/modul/generelt-om-viden-f%C3%A6rdigheder-og-kompetencer


Hvad betyder digital dannelse?
• Digital dannelse: Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre

mennesker i den vituelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. 
Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.

• Digitale færdigheder: Du udviser simple digitale færdigheder på computer og mobil ved f.eks. at chatte, 
blogge, købe og sælge, oprette profil, lave festinvitationer, interessegrupper samt deltage i gaming og
ligende. Du har avancerede færdigheder, når du kan programmere f.eks. applikationer, hjemmesider, 
databaser eller lave billed- og videomanipulationer.

• Digitale kompetencer: Selv computerhajer kan savne digital kompetence, hvis evnerne bliver brugt på
internettet til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt for uvidende og uskyldige
mennesker. Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så
du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på
internettet.

• Digital dannelse er en del af at være digital kompetent. Sat på en ligning kan det udtrykkes således:

Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetence

https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse/

https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse/


Den digitale dannelses dimensioner

• "Teknisk dimension: Den generelle evne til at kunne løse tekniske 

vanskeligheder og at vide hvor man kan hente hjælp.

• Kognitiv dimension: Evnen til at kunne forholde sig kritisk til information 
fundet på nettet, vide hvilke ressourcer der er relevante i hvilke 

sammenhænge osv.

• Socio-emotionelle dimension: Evnen til at kunne indgå i og viden om 
betydningen af digital kommunikation. Herunder generel 

etikette/webetik.

http://www.suneweile.dk/web-2-0/digital-dannelse-som-skolestrategi/

http://www.suneweile.dk/web-2-0/digital-dannelse-som-skolestrategi/


Digital dannelse 
Et bud på en definition

• En it-kompetent elev er i stand til på reflekteret vis at udvælge og anvende it-teknologier til at finde 
og sortere samt analysere, vurdere og bearbejde information.

• Eleven kan både synkront og asynkront oprette forbindelse til og samarbejde med andre i et it-
baseret fællesskab.

• Eleven kan bearbejde og udforme it-baserede produkter.

• Eleverne opnår digital dannelse, når de digitale kompetencer udfoldes i en faglig kontekst, hvor de 
tillige udfordres til at forstå og tackle de vanskeligheder, som opstår i de nye mediemiljøer (fx 
ytringsansvar, hyperdistraherende tilværelsespres, multitaskning, overvågning, kopiering, 
ekkorum), og de lærer at bruge de nye digitale muligheder til gode formål, herunder kunne åbne 
sig for en større verden, interagere med anderledes mennesker end én selv, løse problemer i 
fællesskab, forstå hinanden, deltage demokratisk og omskabe samfundet til et alment bedre.

Arbejdsdefinition fra læreplansgruppen for Kommunikation og it på htx



En anden definition
• Mål: At skabe digitalt nysgerrige elever

• Understøttelse af elevens studiekompetence

• Uddannelsesperspektiv – at få eleven til at reflektere over anvendelse af 
digitale medier i uddannelses- og samfundsmæssige sammenhænge

• Anvende digitale kompetencer i egne læreprocesser –understøtte 
faglig udvikling

• Del af elevernes almene dannelse – understøtter evnen til at tage til stilling 
til teknologien i faglig sammenhæng og i hverdagen

https://www.emu.dk/modul/definition-p%C3%A5-digital-dannelse-2017

https://www.emu.dk/modul/definition-p%C3%A5-digital-dannelse-2017


DIDAK-projektet
CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER (CUDIM), Aarhus Universitet

STYRELSEN FOR IT OG LÆRING (STIL)

• Aktionsforskningsprojekt

• Udvikler og gennemfører en række forløb på skolerne, hvor fokus er på
implementering af digitale kompetencer i fagene.

• Undersøger hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen implementeres i
lærernes praksis og dermed bidrager til at understøtte reformens fokus på 
faglighed, kundskaber og almendannelse.

• Erfaringer indsamles og udbredes til øvrige gymnasier for at forny den 
pædagogiske praksis og integrere digitale kompetencer i undervisningen.

http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/didak/

http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/didak/


DIDAK
•Deltagelseskompetencer

•Informationskompetencer

•Operationelle kompetencer

•Produktive kompetencer

Læs mere om kompetenceområderne her: 
http://pure.au.dk/portal/files/117883928/DiDaK_Desk_Research_31.10.2017_publiceret.pdf

http://pure.au.dk/portal/files/117883928/DiDaK_Desk_Research_31.10.2017_publiceret.pdf


Deltagelseskompetencer

• Fælles dømmekraft og dialogiske kompetencer: Indgå i kritisk og konstruktiv 
dialog - også med dem, man er uenig med.

• Samarbejdsstrukturer i klasserummet: Fællesskrivning, peer-to-peer-
interaktion, fælles annotering, etc. 

• Deltagelseskultur og online fællesskaber: Deltagelse i fællesskaber i det 
offentlige rum.

• Hvordan bliver eleverne bedre til at indgå i online fællesskaber med 
henblik på at opbygge fælles viden og styrke relationer?



Operationelle kompetencer

• Personlige læringsmiljøer og computeren som kognitiv partner: Elevernes 
udvælgelse og håndtering af digitale værktøjer til deres eget læringsmiljø. 

• Teknologiens logikker: Forståelse af digitale værktøjers indre logikker.

• Internettet som et farligt sted: Beskyttelse mod online svindel og beskyttelse af 
privatlivet. 

• Hvordan bliver eleverne bedre til at forstå, udvælge og anvende digitale 
værktøjer?



Informationskompetencer

• Information problem solving: Bevidst anvendelse af søgestrategier til at 
undersøge, afdække og løse problemer .

• Personalisering og tilpasning: Online tjenester kan forstå, hvad brugerne 
søger - og giver dem, hvad de kender.

• Overvurdering af egen viden: Vi er tilbøjelige til at overvurdere, hvad vi ved, 
når vi søger på nettet.

• Hvordan kan eleverne forstå, søge på, forholde sig kritisk til og udnytte 
internettet aktivt som læringsressource?



Produktive kompetencer

• Digitale genrer, formater og produktformer: At tolke, forstå og skabe i og 
med mange digitale genrer, formater og produktformer.

• Digitale værktøjer og kreativitet: Fortrolighed med medier og værktøjer for 
produktion. 

• Kollaborative produktionsprocesser: Processer for at samskrive, 
kommentere, redigere, give feedback, etc.

• Hvordan bliver eleverne kreative (med-)producenter af indhold og udtryk 
i flere digitale genrer og medieformater?



4 digitale 
kompetenceområder



Komplementær faglighed er udtryk for digitale kompetencer, hvor kernefagligheden spiller sammen med en 

digital faglighed. Der er tale om kompetencer, hvor digitale værktøjer anvendes i en faglig sammenhæng.

Digital faglighed



Eksempel fra danskfaget



SAMR-Modellen

http://edu21.dk/samr-en-model-digital-laering/
http://www.peter-holmboe.dk/samr-og-tpack/

http://edu21.dk/samr-en-model-digital-laering/
http://www.peter-holmboe.dk/samr-og-tpack/


SAMR-Modellen

• Substitution – denne erstatningsfase indeholder aktiviteter som er de samme som man 
ville lave med gammel teknologi uden nogen forandring i opgaven. Eksempelvis at skrive
på en computer i stedet for at skrive i hånden.

• Augmentation – forbedringsfasen indeholder en form for funktionel forbedring i
opgaveløsning, men it bliver stadig brugt som direkte erstatning for en anden teknologi. 
Selve opgaven er ikke forandret, men man begynder at inddrage nogle af de muligheder, 
som forbedrer arbejdsmønstret eller produktet. Eksempelvis kan det at skrive nu komme
til at inddrage tekstbehandlerens indbyggede hjælpemidler, eks. stavekontrol og
sprogvalg.

• Disse første 2 faser leder til forbedring af læringsprocessen, men det er helt basalt stadig
den samme opgave.



SAMR-Modellen
• Modification – forandringsfasen ændrer selve opgaven og breder den ud i forhold til den 

traditionelle tilgang. Her gives der en anden form for opgave og arbejdet kombinerer flere “måder” 
eller modus i en såkaldt multimodalitet. Det kan være at der inddrages multimodale eller
multimediale elementer, men at opgavens formål stadig er det samme som tidligere. Teksten, 
opgaven eller arbejdet er dog grundlæggende anderledes, og har fået ny mening, fordi flere
modaliteter er blevet kombineret. Det vigtigste spørgsmål her er at overveje om budskabet, 
udtrykket eller hvad man vil have frem, bliver forstærket af overgangen fra udelukkende at 
koncentrere sig om traditionel verbal- og skriftsprog. Bliver resultatet bedre?

• Redefinition – nytænkningsfasen er den del, hvor man gør noget med it som var umuligt at gøre
uden. Selve processen er anderledes og bedre, produktet er ikke længere, som hvis man arbejdede
alene uden teknologien. Hvis vi igen tager skrive-eksemplet, så kunne det være at skriveprocessen
er blevet kollaborativ og flyttet til et skriveprogram, der giver mulighed for at flere kan arbejde på
samme tid i det samme dokument, uanset hvor de befinder sig.

• Disse 2 faser leder til en forandring af læringsprocessen og det er typisk her, man som skole, lærer
eller interessent i et 1:1-projekt ønsker at komme hen.



Fra læreplanen, 2017 
(Dansk HTX)

• 3.3. It: Dansk bidrager til elevernes digitale dannelse ved at 
arbejde med digitale analyseobjekter og internettet som 
vidensressource og kommunikationsforum. Gennem 
receptivt og produktivt arbejde med tekster i digitale 
fællesskaber lærer eleverne at forholde sig kritisk-analytisk, 
ansvarligt og reflekteret til de digitale medier og deres 
anvendelsesmuligheder.



Fra vejledningen, 2017 
(Dansk HTX)

Inddragelsen af it i danskundervisningen tjener to overordnede formål. 

• For det første skal eleverne opnå digitale færdigheder: De skal opnå viden om, hvordan man 
anvender it formålsbevidst i forbindelse med fx mundtlige oplæg (præsentationsprogrammer
mv.) og virtuelt gruppearbejde om skrivning (fx kollaborativ skrivning i webbaserede 
programmer), og de skal opnå færdigheder i at anvende internettet som vidensressource med 
kildekritisk bevidsthed. 

• For det andet er formålet med inddragelsen af it i undervisningen, at eleverne skal blive digitalt 
dannede: De skal opnå et reflekteret og kritisk-analytisk forhold til, hvordan man begår sig 
i digitale fællesskaber – både socialt og etisk. Arbejdet med digitale medietekster (fx 
kommunikation på blogs, vlogs og sociale medietjenester) skal således fremme elevernes 
muligheder for at orientere sig og tage aktivt del i et demokratisk og globaliseret samfund
præget af digitalisering



Nøgleord fra vejledningen:
•Præsentationsprogrammer
•Virtuelt gruppearbejde
•Kollaborativ skrivning
•Internettet som vidensressource
•Kildekritisk bevidsthed
•Digitale fællesskaber
•Digitale medietekster
•Aktiv deltagelse i demokratisk digitalt samfund



Pædagogiske formater (DIDAK)



Nøgleord fra vejledningen:
• Præsentationsprogrammer

• Virtuelt gruppearbejde

• Kollaborativ skrivning

• Internettet som vidensressource

• Kildekritisk bevidsthed

• Digitale fællesskaber

• Digitale medietekster

• Aktiv deltagelse i demokratisk digitalt samfund



Pædagogisk format



Pædagogisk format
Identificeret 

problem

Løsningsforslag

Digital faglighed

!



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Pædagogisk format



Download de 
pædagogiske formater her:

• korturl.dk/yer4

https://korturl.dk/yer4


Eksempler



Google Trends søgning



Fake News?

• Vinklingen af nyheder og nyhedsstrømmen er mindst lige så vigtig 

• Oplagte eksempler fra USA:



Hvilke nyheder vælges..?



Ét billede siger …



Tillid til danske medier



Fra instinkt til bevidsthed
• •Refleksioner hos eleverne omkring denne manglende tydelige

forskel i nyhedsdækning hos danske medier

• •Opfordring til eleverne om at komme et spadestik dybere og 
alligevel finde de nuancer af forskelle, der trods alt er – det være 
sig i billedudvalg, emnevalg, opinionsbidragere samt ikke mindst 
ledere

• At vi har tillid til at de danske medier er forholdsvis troværdige, 
er et symbol på vores tillid til autoriteter og institutioner, 
herunder medier

• En tillid, det kniber mere med i USA – se blot på antallet af 
konspirationsteorier i de to lande



Kollaborativ skrivning

• •I dette tilfælde om genrebevidsthed

• •Tre elever - én computer. Og kun én. Nej, kun én.

• •Hvorfor? Tilskynder eleverne til at reflektere over samt formulere fælles 
betragtninger og definitioner. Lytte med gehør. Dialogisk vurderingspraksis –
Dysthe.

• •Peer review og peer feedback – en anden form for autoritet og inspiration



Indledende spørgeskema om 
skriveprocessen

• •”... og så vil jeg også gerne blive bedre til at forstå de 
forskellig genre da jeg er usikker i hvordan de skilles, og
hvordan de ligner hinanden fordi min største frygt er når jeg
skal skrive en genre og så kommer jeg til at skrive en 
anden og det tror jeg at jeg har gjort i terminsprøven hvis
det overhovedet er en genre jeg har skrevet og ikke bare 
noget overfladisk lort [sic].”



Første fase – redegørelsen -
gik godt

• •Det ses også i den ellers ret kritiske middelelev H´s logbog:

• •”Vi var meget enige omkring synspunkterne. Jeg har allerede
lært meget mere omkring hvordan man skriver redegørelse og
hvordan man gør det til en redegørelse i stedet for et resumé og
at det tager tid at skrive sammen da man skal være enige
omkring ordvalg, synspunkter m.m. i stedet for bare at skrive
derud af. Jeg havde ikke forestillet mig at få noget ud af at skrive
sammen men må indrømme, jeg syntes det er rart da man får
input og ikke blot laver de samme fejl endnu engang.”



Digital vs Analog

• En bevidstgørelse af fordele og ulemper ved begge arbejdsformer

• Kan Henrik Pontoppidans nuancer og tone virkelig opfanges, hvis elevernes 
fokus ikke er 100%?

• Vær ikke bange for at 'gå analog' for at gøre eleverne digitalt bevidste



AuthorWiz-plugin til Google Chrome

Eleverne laver hver sin 
del

Eleverne laver hver sin 
del, men retter lidt hos 
hinanden

Eleverne skriver teksten 
sammen

https://chrome.google.com/webstore/detail/authorviz/hfmcmcphnmeljmpbbkhlfplaoegimepj?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/authorviz/hfmcmcphnmeljmpbbkhlfplaoegimepj?hl=en




DocuWiz plugin til Google Chrome

Viser hvor meget den enkelte har 
bidraget til den fælles tekst – og 
hvornår.

https://chrome.google.com/webstore/detail/docuviz/hbpgkphoidndelcmmiihlmjnnogcnigi?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/docuviz/hbpgkphoidndelcmmiihlmjnnogcnigi?hl=en


Læs/se mere på EMU

https://www.emu.dk/modul/arbejdet-med-digital-dannelse-i-fagene

https://www.emu.dk/modul/arbejdet-med-digital-dannelse-i-fagene



