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Undervisningsministeriet, Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26



Reform2017-projektet

• h"ps://sta)c.sdu.dk/Flexpaper/aspnet/pdf/GP%2020%20web%20small.pdf
• følger 37 skoler med i alt 48 gymnasiale uddannelser i 4 år. 
• Hvordan går det med det reformerte gymnasium?
• Ikke specifikt om it, men
• Udvikling af elevers digitale kompetencer er ét ud af fire særligt 

fremhævede kompetenceområder i aRaleteksten, og der skal i 
undervisningen anvendes nye digitale arbejdsformer.
• En ar)kel i særnummer af GymPæd2.0 
• ”Digitalisering i de gymnasiale uddannelser – status 2017” 
• Af Nikolaj Elf, Camilla Kølsen Petersen, Ane Qvortrup 

https://static.sdu.dk/Flexpaper/aspnet/pdf/GP%2020%20web%20small.pdf


Hvordan )lskrives digitalisering betydning i 
gymnasieskolen anno 2017? 

• Kun 7,9% af lærerne vægter digitaliseringsinten5onen som en primær 
inten5on i reform 2017
• I=. arbejdet med digitalisering svarer 32,7%, at det overvejende er 

nega5vt eller en nega5v ændring, mens 23,6% svarer, at det er 
overvejende posi5vt eller en posi5v ændring.
• Lærerne bruger dog andres digitale materialer, idet 73,2% svarer, at 

det gør de i nogen grad/i høj grad. 
• Lærerne er på den posi5ve side enige i, at digital teknologi som et 

redskab i undervisningen bidrager 5l en varieret undervisning og at 
det giver adgang 5l en verden af viden.



• Lærerne er på den mere skep-ske side enige i, at digital teknologi 
som et redskab i undervisningen kan være meget relevant og ny9gt i 
nogle faglige forløb, men absolut ikke alle.
• Lærerne har gennemsnitligt set en neutral holdning -l, om digital 

teknologi som redskab afleder opmærksomheden fra de kernefaglige 
problems-llinger(?)
• 61,1%, svarer at der slet ikke, eller i mindre grad er -d nok -l at 

arbejde med nye undervisningsforløb, hvor digital teknologi indgår. 



• 54,0% svarer at der slet ikke, eller i mindre grad i teamet arbejdes 
sammen om it-didak8k/ e-didak8k fx refleksioner og kommunika8on 
om brug af it i fagene, hvilket igen formentlig hænger sammen med, 
at 53,5% svarer, at skolens lærere slet ikke, eller i mindre grad har et 
fælles fagdidak8sk sprog for brugen af digital teknologi. Sam8dig 
svarer 27,2% at de i nogen grad/ i høj grad har et sådan fælles sprog.
• Både lærer og elever vurderer at de selv har gode it-kompetancer.
• elevernes holdning 8l digitalisering er, at 84,4% svarer, at digital 

teknologi i nogen grad/i høj grad gør en forskel i undervisningen, som 
andre læremidler ikke kan gøre. (8,2% af eleverne fristes 8l at snyde).



Ørestad Gymnasiums aktuelle arbejde med at 
styrke elevernes IT-kompetencer
• Ved Mogens Olesen (KU) projektet hedder: ”Digitale kompetencer og 

digital didaktik på Ørestad Gymnasium”

• IT-kompetenceforløbet består af fire moduler, som 1.g-årgangen skal 

igennem:

• Modul 1: Multitaskingøvelse

• Modul 2: Faglig læsning og annotering

• Modul 3: Informationssøgning og basal kildekritik

• Modul 4: Digital adfærd - netikette



To $dlige findings

• Det står først og fremmest klart, at eleverne kun i moderat omfang 
overhovedet husker modulerne.
• Særligt Modul 4 står svagt for eleverne. De<e faktum - sammen med 

andre observa?oner– viser at ØG overvejende betoner de mere 
redskabsorienterede IT-kompetencer, mens de har sværere ved at 
udvikle de mere socialt og samfundsorienterede IT-kompetencer. 
Herunder også metoder ?l at udny<e digitale affordances såsom at 
arbejde i netværk og udny<e mobile muligheder for at individualisere 
undervisningen og danne skoleeksterne forbindelser. Flere lærere 
udtrykker da også behov for stø<e ?l at udny<e og anvende de 
digitale medier i undervisningen.



status for DiDaK

• Ved Chris*an Dalsgaard (5 demonstra*onsskoler) 
h7p://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/didak/
• Formålet med DiDak-projektet er at indarbejde digitale 

kompetenceområder i fagene og gøre den digitale faglighed *l en del 
af fagene og ikke blot et vedhæng. 
• Der er fokus på digitale kompetencer i *lknytning *l fire områder: 
• 1) Dialog og deltagelse, 
• 2) Samarbejde, 
• 3) Produk*on og præsenta*on, og 
• 4) Undersøgelser på ne7et.

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


Foreløbige findings

• De foreløbige erfaringer fra projektet viser, at lærere er forholdsvis 
fortrolige med at anvende digitale teknologier i undervisningen, og at 
de især er i stand :l at anvende teknologierne didak:sk. 
• Imidler:d er det en større udfordring for lærerne at arbejde med 

teknologierne som en komplementær faglighed. Det er mere 
vanskeligt for dem at iden:ficere de områder, hvor de digitale 
teknologier bliver en del (eller udvidelse) af deres fag. Forskerne 
mener at skolerne mangler en sprogbrug om digitale kompetencer og 
mere specifikt en digital faglighed.



Digitalisering i gymnasiet set fra elevers 
perspektiv (EVA)
bygger først og fremmest på interview med og logbøger udfyldt af elever på seks gymnasier 
suppleret med lærer- og ledelsesinterview:

Find den her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/180821-analyse-af-boern-
og-unges-brug-af-de-sociale-medier-og-deres-adfaerd-omkring-it-sikkerhed.pdf?la=da

1. At bruge digitale teknologier til at søge information
2. At bruge digitale teknologier til at udarbejde opgaver og produkter
3. At bruge digitale teknologier til evaluering og feedback
4. At bruge digitale teknologier til at søge hjælp og dele viden
5. At bruge digitale teknologier som et afbræk fra undervisningen

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/180821-analyse-af-boern-og-unges-brug-af-de-sociale-medier-og-deres-adfaerd-omkring-it-sikkerhed.pdf?la=da


DUFA

• Bog et er udkommet
• Review og teore0sering



Analysestrategi

• Teorien om de tre bølger
• Faglighed og almendannelse
• Mediepraksisser (instrumentelle kundskaber)
• Teknologiforståelser



Teorien om de tre bølger



Faglighed og almendannelse

• Faglighed kan forstås i forlængelse af skolens almendannende 
formål, som en betegnelse for, hvilket bidrag 7l 
almendannelsen hvert enkelt fagområde kan og bør levere.

• Ins7tu7onalisering af kundskab 



Faglige dannelsesområder



Dannelse til det digitaliserede samfund

1. digitalisering kan forbedre eller svække formidling. 
2. et digital samfund fordrer, at eleverne bliver digitalt dannede 

og opnår digitale kompetencer. 



Almendannelse

1. er et demokra0sk begreb
2. der vedrører hele dannelsen af mennesket, både den som 

foregår i og uden for skolen, fx på biblioteket, og som
3. involverer en spændingsfyldt rela0on mellem 

enkeltmennesket og den fælles verden, resulterende i
4. en pædagogisk opgave, der går ud på at hjælpe det enkelte 

menneske med at blive 0l i en fælles verden. 



Kla$i og almendannelse

1. At forbedre verden
2. Selvrefleksion, medbestemmelsesevne og solidaritet
3. At give alle lige chancer for almendannelse
4. Epokale nøgleproblemer
5. Almene interesser
6. Instrumentelle kundskaber



Almendannelse

• kvalifikation, socialisation og subjektifikation (Biesta)
• Kundskaber, indstilling og eksistens (Tække og Paulsen i DUFA 

bog 1):
• Dannelsens hvad-, hvordan- og hvem-dimension.



hvad-, hvordan- og hvem-dimension.

• hvad bør det enkelte menneske vide, kunne og respektere, for 
at blive egnet 7l at medbestemme og styre samfundet?

• hvordan skal man som menneske relatere sig 7l sig selv og 
verden i en konkret sag?

• hvem kan og bør hin enkelte blive (fra egeninteresse 7l 
almeninteresse)?



NB Wolfgang Kla,i

• Kla,i understrejer at de instrumentelle kundskaber kun er 
sekundære og kun må indgå i læringssammenhænge med 
demokra;ske, emancipatoriske og humanis;ske målsætninger.



Digitale Mediepraksisser




