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IntrodukXon	
•  Vi	lever	midt	i	en	medierevoluXon	
•  Hvad	er	dannelse	i	det	nye	mediemiljø?	
•  Tække,	J.	og	Paulsen,	M.	(2016).	Bildung	in	the	Digital	

Medium	Environment.	Paper	to	The	Third	ISA	Forum	“The	
Futures	We	Want:	Global	Sociology	and	the	Struggles	for	a	
BeFer	World.”	RC	51,	SociocyberneXcs.	Vienna,	Austria,	
10-14	July	2016.	
hFp://pure.au.dk/portal/files/100977103/
Paper_RC51_2016_Taekke.pdf	

•  Vi	trækker	på	Luhmann	(2006),	Biesta	(2006),	Klali	(2001)	
og	Kant	(1784)	for	at	beskrive	hvad	dannelse	er	ud	fra	
tradiXonen	og	for	at	diskutere	og	analysere	hvordan	ideer	
om	dannelse	kan	anvendes	i	uddannelse	i	dag	og	i	morgen.	



Dannelse	

•  Hvilken	form	for	dannelse	fordrer	det	nye	
mediesamfund?	

•  Hvilket	billede	skal	vi	dannes	i,	hvilke	former	for	
social,	kulturel	etc.	Kapital	ønsker	vi	de	unge	får?	

•  Et	paradoksikalsk	begreb:		
•  “Oplysning	er	menneskets	udtræden	af	sin	
selvforskyldte	umyndighed.	Umyndighed	er	
uformåen	Xl	at	bruge	sin	egen	fornu)	uden	
instrukXon	fra	en	anden”	



De	vigXgste	paradokser	

•  1a.	Hvordan	kan	studerende	(ud)dannes	Xl	at	
blive	selvstændigt	tænkende?	

•  1b.	Og	på	den	anden	side	Xl	at	have	øje	for	det	
fælles	og	andre	som	egentlig	andethed.	

•  2.	Hvordan	kan	vi	skabe	en	bedre	fremXd	ved	at	
uddanne	studerende	I	nuXden	med	kun	nuXdige	
tanker	og	metoder?	

•  3.	Hvordan	kan	vi	bevare	tradiXonen	på	en	
kanon-agXg	måde	der	samXdig	er	ny	og	
adækvat?			



Teorien	om	de	tre	bølger	



SituaXonen	



Ekkorummet	i	skolestuen	

•  Lærer	forklarer	X	i	dialog	med	elever	

•  Lærer	skriver	X	på	tavle	

•  Elever	skriver	X	i	hæ)er	

•  (Elever	øver	sig	på	X	i	grupper,	holder	oplæg	om	X,	opsamling)		

•  Elever	skriver	X	i	aflevering	(eksamen)	

•  Lærer	reFer	aflevering	(bedømmer)	

•  Feedback	sker	+l	sidst,	hvor	der	ikke	læres	mere		



Medieteori	

•  McLuhan,	The	Medium…	
•  Med	TV	fik	vi	en	ny	informaXonssituaXon	à	
bøger	måFe	skrives	om,	adfærd	måFe	ændres	à	
læreren	blev	på	ny	den	anden,	med	
gruppearbejde	blev	eleverne	hinandens	anden	

•  men	det	meste	X	ændres	ikke,	noget	remedieres,	
mens	andet	forbliver	–	men	alt	ændres	
oplevelsesmæssigt,	bliver	set	I	et	nyt	perspekXv		



Digitale	medier	og	trådløse	netværk	



Hvad	er	problemet	i).	dannelse	
•  DistrakXon:	manglende	andenordens	opmærksomhed	og	

uXdssvarende	undervisning.	1.	Bølge	skyller	X	næsten	helt	
væk,	ud	fra	Shannon	og	Weaver:	meget	støj!	

•  Curriculum:	falmer		
•  KommunikaXonsveje:	er	ikke	Xdssvarende	
•  Den	anden:	Lærerens	status	som	en	anden	reduceres,	der	

er	andre	andre	hele	Xden,	men	de	er	ikke	relateret	Xl	
undervisningen.		

•  Socialisering:	Undervisning	og	læring	minus	dannelse	i).	
den	nye	sociale	mediesituaXon.	

•  Eleven	lærer	ikke	at	tage	informerede	beslutninger	–	at	
tænke	selvstændigt	–	ud	fra	en	adækvat	
dannelsesforståelse.	



Restrukturering	af	undervisningen	



MediedidakXsk	model	for	deltagelse	
og	refleksivitet	



Dannelse:	Konklusion	på	bølge	2	

•  DistrakXon,	modvirket		
•  Curriculum,	X	er	overvejende	stadig	X	
•  KommunikaXonsveje,	er	stærkt	forbedrede,	samt	
forbedrede	sociale	og	tekniske	kompetencer		

•  Den	anden	i	form	af	de	andre,	bliver	holdt	ude.	
•  Socialisering,	stadig	fast	billede	af	den	ønskede	
Elev	før	undervisningen	begynder.	Der	mangler	
kontakt	Xl	omverdenen	trods	brug	af	
deledokumenter,	tekstchat	og	fx	wiki.	



Fra	andet	år	skulle	SME-klassen	i	
kontakt	med	omverdenen	



Undervisningsfællesskab	 Læringsnetværk	

Model	2:	Det	omverdensåbne	netværkende	fællesskab	



Dannelse:	Konklusion	på	bølge	3	

•  DistrakXon,	modvirket		
•  Curriculum,	synkroniseret	med	samfundet	
•  KommunikaXonsveje,	på	højde	med	de	mest	
fremmelige	i	det	omgivende	samfund.	

•  Den	anden,	potenseres	og	anvendes	i	undervisningen.	
•  Socialisering:	Den	ønskede	Elev	fastlægges	dynamisk	i	
undervisningen/samfundet.		

•  Først	i	3.	bølge	lærer	man	selv	at	optræde	som	en	
anden	og	at	danne	kommunikaXv	omverden	der	
muliggør	anknytninger,	der	skaber	dannet	samvær.	



At	tænke	selv	
•  Skredet	sker	først	med	den	3.	bølge	
•  Læreren	stå	ikke	på	mål	for	’teksten’	som	før,	
fortæller	ikke	hvordan	’teksten’	skal	forstår,	
hvordan	man	skriver	en	’tekst,	eller	sælger	et	
produkt.	I	stedet	er	der	rigXge	prakXkere	der	
præsenterer	deres	tekster,	metoder,	erfaringer	
og	meninger.	

•  Læreren	bliver	en	guide	der	skaber	forbindelser,	
organiserer,	selekterer	relevant	materiale	som	
forberedelse	og	som	bage)er	hjælper	med	at	
reflekterer,	perspekXvere	og	evaluere.	



At	tænke	selv	

•  Eleverne	lærer	at	tænke	selv	og	træffe	
beslutninger	i	nye	sociale	situaXoner	i	en	
professionel	kontekst.	

•  I	den	tredje	bølge	er	det	nye	og	virkelige	
situaXoner	i	stedet	for	sorogatsituaXonerne	
udviklet	under	de	Xdligere	mediesamfund,	der	
moXverer	og	danner	de	unge.	



Fysisk	eller	virtuelt?	
Forsker:	Hvad	fik	du	mest	ud	af?	
		
Elev:	Det	er	fakXsk	lige	før,	at	jeg	fik	mest	ud	af,	at	det	bare	var	på	TwiFer,	synes	jeg.	
For	dengang	han	kom	op	i	klassen,	der	læste	han	egentlig	mest	bare	sine	digte	op,	og	
der	havde	vi	allerede	snakket	om	dem	inden.	
		
Forsker:	Hvad	fik	du	så	ud	af	at	tweete	sammen	med	ham?	
		
Elev:	Jamen,	jeg	fik	jo	svar	på	nogle	de	spørgsmål,	noget	af	det	jeg	undrede	mig	over	i	
nogle	af	hans	digte.	Hvis	nu	der	var	noget,	jeg	ikke	forstod,	så	svarede	han	mig	på	det.	
		
Forsker:	Okay,	så	du	fik	en	bedre	forståelse	
	af	digtene?	
		
Elev:	Ja.	
Elevinterview	1	20/2-2013	
	



Engagement,	indsigt	og	noter	bage)er	
Forsker:	Og	hvordan	virkede	det?	
		
Elev:	Jeg	synes	at	det	virkede	godt.	Det	er	let,	alle	får	det	at	se,	og	alle	kan	
hurXgt	gå	ind	og	få	svar,	og	alle	kan	kommentere	på	det.	
Gruppeinterview	4	31/10	2012	
		
Elev	1:	Det	hjælper	os	med	fortolkningen.	Hvis	jeg	nu	spørger	om	hvordan	
han	kom	på	idéen,	så	fortæller	han	at	han	fik	en	følelse,	og	så	bliver	det	også	
nemmere,	for	så	kan	vi	fortolke	digtet.	Jeg	synes	at	det	er	godt.	
(...)	
Forsker:	Hvad	ville	I	have	gjort	normalt	hvis,	lad	os	sige,	at	I	ikke	havde	ha)	
TwiFer	og	forfaFeren	i	den	anden	ende?	
		
Elev	2:	Så	havde	vi	nok	bare	spurgt	Læreren,	og	gæFet	lidt.	
Gruppeinterview	5	31/10	2012	
	



Dannelse	

•  X	er	stadig	X,	her	poesi,	men	hele	rammen	er	
anderledes		

•  ForfaFeren	er	der	som	en	anden	
•  man	får	en	ekstra	vinkel	på	analyse	og	fortolkning	
•  større	engagement	og	moXvaXon	
•  læreren	får	en	ny	rolle	
•  ForfaFeren	bliver	(ellers	helt	usandsynligt)	del	af	
elevers	læringsnetværk			



Lokal	kontakt	mo+verer	

•  Cases	i).	det	lokale	erhvervsliv:	
•  Elev:	Jeg	sad	og	skrev	med	sådan	en	af	deres	
medarbejde	(…)	inde	over	sådan	en	chatboks	
nede	i	hjørnet,	hvor	vi	fik	en	masse	svar	som	
du	ikke	rigXgt	kunne	finde	andre	steder,	og	
det	var	noget	hurXgere	at	få	svar	på	den	
måde.	Og	du	fik	dem	noget	mere	præcist.	

•  Gruppeinterview	3	september	2012	



Dannelse	

•  synkronisering	med	samfundet	
•  cases	der	er	aktuelle,	autenXske,	sker	tæt	på	
•  netværk	
•  bedre	moXvaXon	i).	at	læse	teorien	der	skal	
anvendes.	

•  Den	anden	er	en	faglig	professionel		



Venskabsklasser	
Lærer:	Jamen,	jeg	tror	alXd,	det	er	sjovere,	når	der	sidder	nogle	i	den	
anden	ende	og	kommenterer	på	det	end	dem,	de	kender,	herinde	fra	
klasserummet.	Det	har	en	betydning.	Det	tror	jeg.	
Lærerinterview	2	14/3-2013	
		
[...]	
		
Lærer:	Jeg	har	set,	der	er	nogle,	der	har	tweetede	på...	jeg	har	set,	
hvem	der	har	tweetet	Xlbage	på	nogle	af	de	der	Xng,	der	er	kommet	
ude	fra	Grenaa,	og	det	er	ikke	nødvendigvis	top-tweeterne,	så	på	den	
måde	kan	man	sige,	at	det	kan	være,	at	det	i	hvert	fald	moXvere	nogle	
andre	

	Lærerinterview	2	14/3-2013	
	



Udveksling	af	informaXon	giver	mere	
viden	

Forsker:	Giver	I	nogle	gange	informaXoner	ud	via	TwiFer	eller	blogs,	eller?	
		
Elev:	Ja,	vi	havde	en	VV-aflevering	Xl	i	morgen,	og	der	står	i	en	del	af	
opgaverne,	at	vi	skal	ind	og	finde	ud	af	noget	om	Employer	Branding,	og	så	
har	vi	sådan	et	hashtag,	og	dér	skal	vi	så	tweete	noget	af	det,	vi	finder	ud	af.	
Og	så	sparrer	vi	så	med	en	anden	klasse	fra	Grenaa,	tror	jeg	det	er.	Og	så	på	
den	måde	så	giver	vi	så	informaXoner	ud,	og	får	noget	ind	igen.	Så	det	er	
smart.	
		
Forsker:	Kan	I	lære	noget	af	dem?	
	
Elev:	Ja,	for	jeg	tror,	de	har	fået	en	lidt	anden	opgave.	For	vi	skulle	sådan	
mere	konkret	fortælle,	hvad	det	er,	selve	Employer	Branding,	og	hvordan	den	
der	virksomhed,	vi	arbejder	med	i	Erhvervscase,	hvordan	de	bruger	det,	hvor	
de	så	mere	kom	med	forskellige	forslag	på	andre	virksomheder,	der	bruger	
det.	Og	det	kunne	man	sådan	set	godt	bruge	i	opgaven.	Så	er	det	lidt	mere	
bred	viden	i	opgaven,	fordi	man	kan	tage	det,	de	også	har.	
Elevinterview	17	14/3-2013	
	



Dannelse	

•  Den	anden	er	en	anden	elev	
•  De	andre	arbejder	med	et	lidt	anderledes	X	



Klassen	fra	Tyskland	(Facebook)	
Forsker:	Ja,	men	har	du	lært	noget	dér,	som	du	ikke	ville	have	
lært	ellers,	tror	du?	
		
Elev:	Ja,	man	har	jo	hørt	om	deres	sådan	syn	på	os,	og	det	
giver	sådan	lidt	mere	mening,	end	at	man	læser	sådan	en	eller	
anden	arXkel	eller	bog	om	det.	Så	man	ved,	at	det	er	nogen	på	
vores	egen	alder,	der	sidder	og	skriver	det,	og	det	er	ikke	en	
eller	anden	sådan	gammel	mand,	der	tænker:	”Sådan	her	
tænker	tyskerne!”.	
		
Forsker:	RigXg	unge	mennesker?	
		
Elev:	Ja,	lige	præcis.	
	



Man	føler	man	lærer	noget	

Elev:	Jo,	altså,	jeg	føler	selv,	at	jeg	lærer	bedre	
ved	at	kommunikere	i	stedet	for	at	læse	i	en	
bog.	Også	det	sproglige,	og	ikke	bare	grammaXk	
og	sådan	noget,	men	det	sproglige.	Hvis	man	
kommunikerer	med	én	fra	Tyskland,	så	lærer	
man	også	bedre	tysk,	end	hvis	man	sidder	inde	i	
en	klasse	og	snakker	tysk.	Sådan	har	jeg	det.	
Elevinterview	13	14/3	2013	
	



En	slags	pennevenner		
Elev:	Det	har	været	sjovt.	Det	var	lidt	–	hvad	skal	man	
sige	–	spontant,	at	det	lige	pludselig	kom	frem,	at	vi	kom	
ind	på	en	gruppe	med	de	tyskere.	Og	de	skriver	Xl	os,	og	
så	skriver	vi	Xl	dem.	Og	det	er	anderledes	også,	fordi	man	
alXd	har	lært,	at	man	lærer	bedst	et	sprog	ved	at	snakke	
med	nogen,	som	kan	sproget	flydende	jo.	Det	er	en	ny	
måde	at	lære	det	på,	synes	jeg	i	hvert	fald.	Vi	har	fået	
sådan	en	slags	pennevenner	over	Facebook.	Så	kan	vi	jo	
alXd	gå	ind	og	kigge	på	dem,	og	vi	skal	skrive	med	dem,	
hvis	vi	vil	i	hverdagene.	Det	har	vi	alXd	Xd	Xl,	når	det	er	
Facebook	jo.	
Elevinterview	11	14/3-2013	
	



Man	anstrenger	sig	
Elev:	Ja,	for	man	vil	ikke	være	den,	der	sidder	og	kvajer	
sig	inde	på	vores	fælles	forum	med	tysk,	der	ligner	
Google-translate.	Jeg	tror,	folk	i	hvert	fald	tænker	lidt	
mere	over,	hvad	de	skriver,	og	det	er	lidt	mere	rigXgt	i	
hvert	fald.	
		
Forsker:	Okay,	så	man	anstrenger	sig	lidt	mere?	
		
Elev:	Det	gør	jeg	i	hvert	fald	selv,	synes	jeg,	dengang	vi	
sad	og	skulle	skrive	Xl	dem	sidste	gang.	
Elevinterview	11	14/3-2013	
	



Dannelse	

•  Den	anden	er	en	tysker	
•  X	er	det	rigXge	autenXske	X,	det	ægte	X	og	
ikke	en	eller	anden	gammel	mand	der	har	
skrevet	en	bog.	à	fra	repræsentaXon	Xl	
præsentaXon!	

•  det	rigXge	sprog	og	de	ægte	informaXoner	



#sikkeenfest	
Forsker:	Var	det	godt	for	diskussionen	af	
programmet,	at	det	ikke	kun	var	jer?	
		
Elev:	Ja,	det	synes	jeg.	Fordi	vi	har	måske	lidt	den	
samme	holdning	her	i	klassen,	fordi	vi	har	den	
samme	lærer,	og	det	er	de	samme	Xng	vi	går	og	
laver.	Og	så	her	var	der	også	nogle	andres	
holdninger,	som	er	et	helt	andet	sted	i	deres	liv,	og	
har	et	andet	syn	på	samfundet,	og	sådan	nogle	Xng.	
Så	det	synes	jeg	var	spændende.	
Elvinterview	9	9/1-2013	
	



Ekkorummet	er	brudt	

•  Elev:	Ja	så	tror	jeg,	at	så	havde	det	kun	været	
farvet	af	det	lærerne	siger,	og	deres	
holdninger	ville	skinne	igennem	meget,	nu	får	
vi	andre	holdninger,	andre	syn	på	Xngene,	så	
det	gør,	at	det	lærerne	siger	ikke	bare	er	det	
rigXge,	men	at	man	så	også	kan	finde	
informaXoner	om:	'Kan	det	nu	også	passe?	
Hvorfor	siger	hun	det?'	Og	sådan	nogle	Xng	
der.	Så	det	gør,	at	man	kommer	Xl	at	tænke	
på	en	anden	måde.	



Dannelse	

•  Den	anden	er	en	fremmed	også	for	læreren	
•  mange	vinkler	på	X,	ekkorummet	brydes	
endeligt	



Konklusion	
•  IagFager	vi	gennem	paradokset,	vil	vi	ikke	selektere	
enten	den	ene	eller	den	anden	side	af	disXnkXonen	–	
altså	ikke	kun	fx	se	dannelse	som	disciplinering,	
ydmygelse	og	adlydelse,	eller	lade	eleverne	forblive	
uforstyrrede	af	(ud)dannelse.	

•  Uddannelse	skal	hjælpe	eleverne	med	at	opnå	
dannelse,	at	blive	selvstændigt	tænkende,	
opmærksomme	på	opmærksomhed,	risici,	der	kan	
deltage,	møde	andethed,	indgå	i	fællesskaber	og	
netværk,	mestre	diverse	formsprog	og	genre…	i	
lærerledede	sessioner	med	rigXge	mennesker	der	
præsenterer	ægte	andethed	indenfor	relevante	
områder	(corikulum).		


