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Bilag til Bestyrelsesmødet den 28.9.2017 
 
Digital Dannelse – afrapportering 2016-17 
Her følger afrapporteringen for S2 udvalgets arbejde med digital dannelse fra skoleåret 2016/2017. Rappor-
ten er fremlagt og diskuteret i Pædagogisk Råd i foråret 2017, hvor der også var tilslutning til skolens it-stra-
tegi, som er vedlagt som bilag herunder. 
Udvalgets medlemmer:  Christina Nielsen (CN), Lars Hansen (LH), Ditte Mikkelsen (DM), Louise Ra-
num (LR) (ledelsesrepræsentant) og Janus Lyllof (Ly) (formand). 
 
Ledelsens indstilling: 
Ledelsen bakker op om udvalgets anbefalinger, dog erstattes it-fri uge i grundforløbet, af hensyn til lærernes 
planlægning, af et generelt fokus på bevidste valg og fravalg af IT/devices. Den digitale strategi skal ses i 
sammenhæng med skolens IT-kompetenceplan og skolens øvrige strategi. Progressionsplanen forventes fuldt 
implementeret i alle klasser i skoleåret 18-19. Et strategiudvalg om SRP i 2017-2018 ventes at inkorporere 
et projekt, hvor digital dannelse indgår, i arbejdet frem mod SRP. 

Mål for udvalgets arbejde 
At udarbejde en konkret realiserbar plan der sikrer at eleverne dannes digitalt gennem de 2-3 år de går på skolen. Et arbejde der 
blev iværksat af et tidligere S-udvalg, men som blev aktualiseret yderligere af gymnasiereformen, hvor man bl.a. kan læse dette: 

Eleverne skal lære at anlægge et etisk blik på digitale medier. De skal lave selvstændige, 
digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber.1 

De digitale kompetencer skal ses som en del af en moderne almendannelse og rodfæstet i de enkelte fags læ-
replaner.  

Udvalgets anbefalinger 
Skolen skal have en plan for digital dannelse, hvor eleven rustes til at kunne begå sig i det moderne digitale 
samfund. Det er centralt at alle fag kan trække på de digitale kompetencer, som enkelte fag har ansvaret for. 
Overordnet kan man tænke skolens plan ud fra disse fire elementer: 

• Teknisk kunnen (programmer, apps mv.) 
 • At lære i en digital verden (kildekritik, viden vs. information mv.) 
 • Adfærd på nettet (deling af krænkende billeder, datasikkerhed, mv.) 
 • Digital studieadfærd (brug af pc i timerne, snyd mv.)  
Disse elementer udfoldes i en konkret strategi bestående af enkeltelementer, der både kan være enkeltfaglig, 
tværfaglige men også helt uden for nogen fags område.  Det anbefales at der afsættes en timepulje til dette.  

Nøglebegreber og struktur 
Udvalget har valg 5 nøglebegreber som kan rumme digital dannende elementer som alle elever bør have 
kendskab til. Begreberne er:   

STATISTIK, ”EVIDENS OG BELÆG”, SPROGET, MEDIETYPER og ”KILDER & SØGNING” 
 

                                                           
1 side 24 i udspillet der kan findes her gymnasieudspillet af april 2016. 

mailto:mail@mulerne-gym.dk
http://www.mulerne-gym.dk/
http://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/gymnasieudspil.pdf


2 
 

Efter råd fra kollegerne på PR-mødet marts 2017 skal forskellige fag påtage sig ansvaret for de enkelte dele. 
Det er vigtigt at man i de berørte faggrupperne få fælles fodslag, netop fordi at man vil kunne forvente at 
andre kolleger drager nytte af disse elementer.  
For at begreberne skal kunne bruges på tværs af fag er det særligt vigtigt at skabe en tydelig struktur for ele-
verne, der viser de konkrete elementer som en del af noget større. Det var S2 udvalgets grundide at denne 
synliggørelse kunne opnås således:  

- Skabelse af synlig struktur, hvor elever og lærer tydeligt kan se hvad der kan forventes og hvornår 
det kan forventes (en progressionsplan). 
 

- Ensartet tilgang til centrale områder som kildekritik, validering mv. hvorved eleverne lærer nogle 
nøglebegreber, som også lærer fra andre fag kan drage nytte af.   

Færdselsregler 
Det er udvalgets anbefaling, at skolen har et fast sæt sanktionsmuligheder, der gælder for alle, mens at hver 
lærer selv bestemmer færdselsloven i sine egne timer. Ved skoleårets opstart opridser læreren forventnin-
gerne til elevernes anvendelse af IT i det pågældende fag.  

- I mine timer bruger vi den elektroniske tavle til at… 
- I mine timer skal I bruge computeren til…. 
- Ved timens start skal I som udgangspunkt altid have…. 

Læreren bedømmer selv hvornår sanktionsmulighederne skal tages i brug.  

Progressionsplan 
Udvalget anbefaler følgende plan. Den tidslige placering af de enkelte dele kan ændres, men vi anbefaler et 
toårigt forløb, så både HF og STX har samme forløb. 
 

 

 
Planens dele  
Infrastruktur og studietekniske (gul) 

Tiltag, der allerede nu er iværksat og varetages af IT-vejleder og Mohammed m.fl. 
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Enkeltfaglige forløb (orange) 
Nogle skal udvikles på ny og andre findes formentlig allerede og mangler vinkling. Andre igen 
vil kunne findes eksternt i takt med at der udkommer lærebøger mv. til de nye bekendtgørelser. 
Nogle forløb vil være korte og andre lange, måske på tværs af klasser af lærer der har specia-
liseret sig i netop det… 
Eksempel: Udvalget har en række forløb (der foreligger senere). 

IT/WEB fri uger (lilla) 
En årlig tilbagevendende begivenhed. Ikke en straf eller en løftet pegefinger, men en Zen-agtig 
pause i et hektisk skoleår, hvor man dyrker de analoge sider ved de forskellige fag. Det er vig-
tigt at en sådan uge stilladseres rigtigt, så eleverne er med på det og der er en klar pointe som 
eleverne kan relatere sig (”en uge med nærvær og øjenkontakt”). 

Fællestimer (Grønne) 
Eksempel: Foredrag 
Foredrag med Abdel Aziz Mahmoud om integrationsdebatter på nettet, foredrag om datasik-
kerhed, privatliv og Big Data fra Københavns IT universitet (se her). Foredrag med Emma 
Holten, feminist og offer for hævnporno. Foredrag om illusionen om multitasking… 
Eksempel: aktiviteter 
DR P3 om framing af nyheder (afholdt tidligere), ”Lær at lave en hjemmeside”, sikkerhed på 
din Facebook konto. Elever som ressourcepersoner. 

Eksternt Forløb (rød) 
 For hele skolen, en årgang eller blot en enkelt klasse.  
 Eksempel: eksterne undervisningsforløb 

Institut for Boblestudier (ved Vincent Hendricks) har fået midler fra TRYG fonden til at udvikle 
undervisningsmateriale om digital dannelse i projektet D.U.D.E. Der er tale om undervis-
ningsmateriale, online spil og digitaldannelses ambassadører, der kan belyse ting som digital 
mobning, ”Fake News”, ”Shit storms”, ISIS propagandamaskine, mv. disse emner har mulig-
vis enkeltfaglig interesse eller kunne være et tværfagligt emneforløb. Læs mere her. 

Projekt  
Eleverne udarbejder et skriftligt projekt, hvor de testes i deres forskellige digitale færdigheder. 
Både studietekniske perspektiver (layout, henvisninger mv) og almene digitale kompetencer 
(kildekritik, faktatjek etc.) bliver her testet. Udvalget ser projektet som en naturlig del SRP for-
løbet. 

Høste frugterne 
I 3.g er der nok andet at tage sig til, de deltager evt. i fællestimerne og ikke andet. Dog forven-
tes man her at kunne bruge det lærte. Således vil man naturligvis forvente at elever til deres 
forsvar af SRP kan inddrage relevante digitale aspekter ind i fremstillingen (tendenser, databe-
handling, retorik, medietyper etc…).  

https://www.itu.dk/uddannelser/studieliv/besoeg-itu/#Digital_dannelse
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2017/02/nyt-projekt-skal-laere-unge-at-forstaa-mekanismerne-bag-digital-mobning/
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Bilag 1 - Forslag til større opgave for alle 2.g’ere 

Det er udvalgets tanke at man skal se om eleverne når i hus med at tilegne de digitale færdigheder ved at lave en opgave med en 
aktuel åben problemstilling. 

 
 
 

Bilag: 
Ny digital dannelse på Mulernes Legatskole 2017 

 
IT-Strategi 

Tydelige mål for elevernes digitale kompetencer:    
Eleverne skal lære at anlægge et etisk blik på digitale medier. De skal lave selvstændige, 

digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber.2 

På Mulernes Legatskole mener vi, at vi ”skal sikre at danske unge kan begå sig i et demokratisk, digitali-
seret samfund”. Vi ser digital dannelse som en del af det demokratiske projekt, og derfor mener vi, at digital 
dannelse er en naturlig tilføjelse til klassisk almen dannelse.  
 
Mulernes Legatskole fokusere på disse fire elementer, som de bærende dele af den digitale dannelse: 
 

• Teknisk kunnen (programmer, apps mv.) 
• At lære i en digital verden (kildekritik, viden vs. information mv.) 
• Adfærd på nettet (deling af krænkende billeder, datasikkerhed, mv.) 
• Digital studieadfærd (brug af pc i timerne, snyd mv.) 

 
  

                                                           
2 side 24 i udspillet: http://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/gymnasieudspil.pdf  

http://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/gymnasieudspil.pdf


5 
 

Disse fire elementer udfoldes i de fem nedenstående nøglebegreber: 
 

STATISTIK, ”EVIDENS OG BELÆG”, SPROGET, MEDIETYPER og ”KILDER & SØGNING” 

Implementering af IT-dannelsesstrategi på Mulernes Legatskole 
 

De fem nøglebegreber udfoldes på følgende måde: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Strategiens dele 
  

Infrastruktur og studietekniske (gul) 
Tiltag, der allerede nu er iværksat og varetages af IT-vejleder og it-tekniker Mohammed Slaimann m.fl. 

Enkeltfaglige forløb (orange) 
Nogle skal udvikles på ny og andre findes formentlig allerede og mangler vinkling. Andre igen vil kunne findes 
eksternt i takt med at der udkommer lærebøger mv. til de nye bekendtgørelser. Nogle forløb vil være korte og an-
dre lange, måske på tværs af klasser af lærer der har specialiseret sig i netop det… 
Eksempel: Udvalget har en række forløb (der foreligger senere). 

IT/WEB fri uger (lilla) 
En årlig tilbagevendende begivenhed. Ikke en straf eller en løftet pegefinger, men en Zen-agtig pause i 
et hektisk skoleår, hvor man dyrker de analoge sider ved de forskellige fag. Det er vigtigt at en sådan 
uge stilladseres rigtigt, så eleverne er med på det og der er en klar pointe som eleverne kan relatere sig 
(”en uge med nærvær og øjenkontakt”). 

Fællestimer (Grønne) 
Eksempel: Foredrag 
Foredrag med Abdel Aziz Mahmoud om integrationsdebatter på nettet, foredrag om datasikkerhed, privatliv og 
Big Data fra Københavns IT universitet (se her). Foredrag med Emma Holten, feminist og offer for hævnporno. 
Foredrag om illusionen om multitasking… 

Eksempel: aktiviteter 
DR P3 om framing af nyheder (afholdt tidligere), ”Lær at lave en hjemmeside”, sikkerhed på din Facebook 
konto. Elever som ressourcepersoner. 
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Eksternt Forløb (rød) 
 For hele skolen, en årgang eller blot en enkelt klasse.  

 Eksempel: eksterne undervisningsforløb 
undervisningsmateriale om digital dannelse i projektet D.U.D.E, online spil og digitaldannelses ambassadører, 
digital mobning, ”Fake News”, ”Shit storms”, ISIS propagandamaskine, mv. disse emner har muligvis enkeltfag-
lig interesse eller kunne være et tværfagligt emneforløb.  

Projekt  
Eleverne udarbejder et skriftligt projekt, hvor de testes i deres forskellige digitale færdigheder. Både studietekni-
ske perspektiver (layout, henvisninger mv) og almene digitale kompetencer (kildekritik, faktatjek etc.) bliver her 
testet. Udvalget ser projektet som en naturlig del SRP forløbet. 
 
I 3.g  forventes det, at eleven kan anvende det lærte. En naturlig følge heraf er, at elever til deres forsvar af SRP 
kan inddrage relevante digitale aspekter ind i fremstillingen (tendenser, databehandling, retorik, medietyper etc.).  
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