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HVORFOR digital dannelse? 

Som følge af udviklingen af digital informationsteknologi lever vi i en digital tidsalder, hvor kravene 

til at kunne navigere og agere i en digital verden bliver stadigt større.  

Det er derfor nødvendigt at styrke elevernes it- og mediekompetencer med vægt på følgende 

områder:  

- Informationssøgning og kildekritisk bevidsthed 

- Produktion og formidling 

- Kommunikation og videndeling 

- Deltagelse og samarbejde 

 

HVAD er digital dannelse? 

At være digitalt dannet indebærer, at man råder over en række digitale færdigheder og 

kompetencer, som defineres som praksisformer. Disse praksisformer indebærer, at man kan   

- finde relevant information på internettet 

- vurdere kilder på internettet 

- analysere mediernes forskellige repræsentationsformer 

- anvende information fra nettet i nye sammenhænge 

Hvorfor? 

Hvordan? Hvad? 
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- dokumentere brugen af andre kilder  

- producere og formidle ny viden digitalt 

- videndele digitalt  

- samarbejde digitalt 

 

It er både en færdighed og et redskab, og it og medier ses som ressourcer til at forstå og handle.  

Digital dannelse i et undervisningsperspektiv har fokus på, at lære med it, at lære om it og at bruge 

it.  

 

HVORDAN digital dannelse? 

Perspektiv 1: Læreren 

I et læringsperspektiv skal den enkelte lærer: 

- anvende it i undervisningen med det formål at fremme læring 

- implementere og træne de digitale praksisformer i sin undervisning med henblik på at styrke 

elevernes digitale kompetencer   

- deltage i udviklingen af en it-baseret fagdidaktik i sine fag 

- deltage i efteruddannelse og/eller udviklingsprojekter 

 

I et kompetenceperspektiv skal den enkelte lærer:  

- være bevidst om brugen af digitale og ikke-digitale læremidler 

- anvende digitale læremidler i overensstemmelse med gældende regler for ophavsret 

 

 

 

Perspektiv 2: Eleven 

Via undervisningen skal den enkelte elev tilegne sig færdigheder og kompetencer, der udvikler 

eleven til en aktiv digital medborger, der er i stand til at navigere og agere i en digital verden.  

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleven træner de grundlæggende digitale praksisformer med 

vægt på anvendelsen af digitale medier og netmedieret kommunikation.  

Den enkelte elev skal kunne anvende digitale medier innovativt.  
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Øvrige indsatsområder og ideer, som vi skal drøfte 

Konkretisering af praksisformerne 

Nye krav til det fysiske læringsrum  

Øget krav til klasserumsledelse 

Investering i og brug af digitale læremidler 

Evt. forsøgsarbejde inden for de elektroniske tavler: Hvordan bliver det elevernes 

læringsværktøj? 

Udvikling af implementeringsstrategi 

Ophavsret – Både fra et lærer- og et elevperspektiv 

Progression? I hvilken rækkefølge og i hvilket tempo arbejdes der med praksisformerne? 

 

Konkrete – foreløbige – tiltag: 

På den pædagogiske dag i november fremlægger projektgruppen et udkast til en konkret af 

digitale dannelse. Dette diskuteres blandt lærerne og rettes efterfølgende til.  

På den pædagogiske dag i marts fremlægges formuleringen igen. Herefter indledes et arbejde i 

faggrupperne med at formulere et digitalt design, der skal tydeliggøre de enkelte fags opgaver 

i forbindelse med udviklingen af elevernes digitale dannelse.  

 


