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Digital dannelse 

 Hvordan underviser vi digitalt 
indfødte i anvendelsen af 
digitale medier i en didaktisk 
kontekst? 

 Hvilke kompetencer kan vi 
forvente af dem? 

 Hvilke kompetencer skal de 
udvikle og hvordan? 

 “They have grown up in a digital 
environment where

.” (Wan, 
2012 p.2) 

 “To be digitally literate is to have 
access to a broad range of 
practices and cultural resources 
that you are able to apply to 
digital tools. It is the ability to 
make and share meaning in 
different modes and formats; to 

 and to 
understand how and when 
digital technologies can best be 
used to support these 
processes.” (Wan, 2012 p.3) 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Der er netop FORSKEL på at være digitalt indfødt, og så på at være digitalt dannet. Men det sidste er nemmere, hvis man er det første, fordi ens forudsætninger er bedre.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Digitale kompetencer. Et forsøg på at pege på forskellige kategorier af kompetencer, som eleverne bør opøve for at gøre dem parate til både videregående studier, demokratisk deltage i samfundet og et videnssamfund.



Digital skriftlighed i web 2.0 

 ”Set fra en kommunikations- og læringsteoretisk vinkel er web 2.0 først og 
fremmest nye former for praksis, kendetegnet ved i udpræget grad at være 
baseret på . 
Hertil kommer ændrede holdninger til deling af viden, til det acceptable i ”copy-
paste” (dvs. at genbruge andres og eget materiale i nye sammenhænge) og til 
troværdigheden af  som alternativ til eksperters viden. Disse 
ændrede holdninger er endvidere udtryk for ændringer i holdninger til ejerskab og 

gennem samarbejde.” (Dohn og Johnsen, 2009 p.19) 

 ”Viden ses tilsvarende mindre som en tilstand hos det enkelte individ. I stedet ses 
det mere som 1) den  af information i nye sammenhænge 
og 2) en distribueret egenskab ved et helt system – f.eks. Wikipedia – eller ved et 

, såsom netværket af personer, der bidrager til Wikipedia. 
Endelig, i overensstemmelse med den ændrede forståelse af viden, betragtes 
læring mindre som et spørgsmål om tilegnelse af viden og færdigheder forstået 
som noget, individet kan besidde, og mere som 

.” (Dohn og Johnsen, 2009 p.19-20) 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
De nye digitale medier er med til at forme undervisningen, og giver nye perspektiver på didaktikken. Det kræver nye didaktiske positioner både i undervisningen og i evalueringen.



Kompetencer på web 2.0 

 Teknisk 
 Basale tekniske kompetencer, som er relevante i en 

undervisningssammenhæng fx markere tekst i pdf, podcaste et oplæg, 
anvende et noteværktøj. 

 Kognitivt 
 Kunne opstille søgestrategier og -kriterier til faglige problemstillinger og 

forholde sig kritisk til materialet. 

 Socio-emotionelt 
 Samarbejde fagligt kollaborativt i fællesdokumenter og digitale grupper. 
 Demokratisk dialog og deltagelse i digitale fællesskaber. 

 Læs indlægget ”Digital skolestrategi” på suneweile.wordpress.com 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Hvilke kompetencer kræver de nye digitale medier?



Konkrete eksempler 

 Podcasting: digital mundtlighed – kreativ formidling. 

 Screencasting: digital mundtlighed – faglig formidling. 

 Blogging: digital skriftlighed – reflekterende skrivning. 

 Wiki: kollaborativ digital skriftlighed – vidensorganisering. 

 Synkrone dokumenter: kollaborativ digital skriftlighed – 
videndeling og produktion. 

 Sociale medier: socio-emotionel videndeling. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Og hvordan kan vi som lærere arbejde med dem i undervisningen?

http://www.screencast-o-matic.com/channels/cXliYNVpl�
http://sctknuds1114h.blogspot.dk/�


Blogindlæg 

 En blog er et rum for overvejelser, refleksion og 
undersøgelse. Den kan også være kritisk, vred eller morsom. 
Kort sagt er bloggen der, hvor du kan give dig til kende, når 
en statusopdatering på Facebook ikke rækker. 

 Selvom bloggen ikke har flere muligheder end andre sociale 
medier for at dele video, musik og billeder med vennerne, 
så indgår linket på bloggen dog i langt højere grad som en 
del af det samlede indlæg. Mens det i andre sociale medier 
kan være formålet alene at dele fx et billede, fordi det er 
sjovt, så uddyber blogindlægget typisk denne oplevelse, 
ved at afsenderen selv reflekterer over det. 

Læringsmål: at reflektere ved at skrive et blogindlæg på 
nettet. 

(c) Sune Weile / 
www.suneweile.wordpress.com 



Udforsk skrivemåden 

Parabejde 

 Hvilket emne/undren reflekterer forfatteren over i sit blogindlæg? 

 Giv hvert afsnit i indlægget en overskrift/sætning, der henviser til hovedindholdet i 
afsnittet. 

 Hvordan er sproget, ordvalget og skrivemåden i afsnittene? Giv eksempler. 

 Hvordan anskueliggør og nuancerer afsenderen sine refl eksioner for læseren? 
Hvordan veksler forfatteren mellem det abstrakte og det konkrete i sit indlæg? 
Overvej virkningen. 

 Hvordan afsluttes indlægget? når forfatteren frem til en konklusion? 

 Hvilke andre ideer har i til almene eller faglige eksempler, der kunne nuancere 
afsenderens overvejelser yderligere? 
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Skriveforberedelse og opgave 

Skriveforberedelse 

 Skriv hurtigskrivning om musik, film eller bøger, du kan lide, og som du også tror, 
andre vil kunne lide. se, om du kan veksle mellem konkrete eksempler og mere 
generelle overvejelser. 

 Skriv om en oplevelse, du har haft, som du også tror andre vil finde spændende 
og morsom at læse om på din blog. 

 Skriv om en sag i samfundet, som du er optaget eller provokeret af. Skriv tre 
sætninger ned, som fortæller, hvorfor du netop er optaget af denne sag. 

Skriveopgave 

 Skriv et blogindlæg på klassens fælles blog, hvor du reflekterer over unge og 
medier. Tag udgangspunkt i vores brainstorm på klassen. 

 

(c) Sune Weile / 
www.suneweile.wordpress.com 
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Problemstillinger 

 Hvordan evaluerer vi kollaborative produkter? 

 Hvordan evaluerer vi digitale produkter? 

 Hvilke digitale kompetencer kræver danskfaget? 

 Hvordan skal eksamen tilrettelægges? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det giver nogle interessante problemstillinger på forskellige niveauer. Nogle kan løses på skolerne, andre skal fx ministeriet tage stilling til.
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