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Indledning 
Digitale teknologier fylder mere og mere i vores liv. Vi udfolder i tiltagende grad flere 

aspekter af vores sociale-, vores professionelle-, vores medborgerskabs- og vores 

forbrugerliv online. Ifølge en europæisk undersøgelse har hele 75% af alle danske børn og 

unge i alderen 9-16 år en profil på et socialt netværk, og 99% af alle unge mellem 9-16 år 

har konstant adgang til internettet (Livingstone, 2011:37,21). Denne aldersgruppe har aldrig 

oplevet en hverdag uden TV, computer, mobiltelefon eller internet, og derfor kaldes de ofte 

for digitalt indfødte (Mehlsen, 2019a). I løbet af de sidste par år har spørgsmålet om børn 

og unges digitale kompetencer dog været diskuteret i den ’offentlige diskurs’. 

Undersøgelser viser nemlig, at nutidens børn og unge ikke er kompetente og reflekterede i 

deres brug af de digitale teknologier (Medierådet, 2015). Det er ikke kun den unge 

generation, der har svært ved at forholde sig til deres færden på internettet. Lærere, 

pædagoger og forældre udtrykker alle, at de har svært ved at finde ud af, hvordan de skal 

forstå IT og de konsekvenser, der følger ved brugen heraf (Bundsgaard, 2017). Helt præcis 

hvilke muligheder, udfordringer og forandringer vi er i gang med at skabe med 

teknologierne, er ikke til at sige, men det tyder på, at der er brug for en diskussion af, 

hvordan vi kan skabe en god og velfungerende kultur i brugen af de digitale teknologier. 

Det er i den forbindelse, at begrebet digital dannelse bliver interessant. Almen dannelse og 

uddannelse er begreber, vi alle kender og tit forbinder med folkeskolen og andre 

uddannelsesinstitutioner. Men digital dannelse er et begreb, som først har set dagens lys 

inden for de seneste år, bl.a. som konsekvensen af IT’ens betydning for det at være 

menneske (Mehlsen, 2019a). Digital dannelse vil således udgøre denne opgaves 

omdrejningspunkt, ligesom opgaven vil belyse, hvordan skolen kan bidrage til, at elever er 

forberedt på at håndtere den teknologiske fremtid på bedste vis.  

 

Problemformulering 
Denne opgave tager udgangspunkt i hypotesen om, at der er et voksende behov for digital 

dannelse ift. at hjælpe børn og unge til et godt liv og til at blive reflekterede 

samfundsborgere i et mere digitalt samfund. Det har efterfølgende afgrænset sig til følgende 

problemformulering:  
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Hvordan kan digital dannelse fremme elevers evne til kritisk og etisk refleksivt at kunne 

benytte sig af IT, og hvordan kan man som lærer tilrettelægge en undervisning, der sigter 

på elevers digitale dannelse? 

 

For at kunne besvare problemformuleringen bør begrebet ’refleksivitet’ defineres. 

Refleksivitet er evnen til at reflektere eller forholde sig kritisk i sin tankevirksomhed og til 

sin ageren i samfundet. Denne forståelse er hentet fra følgende citat af Lotte Nyboe, der 

referer til Lars Qvortrup: »Ifølge Qvortrup er refleksivitet evnen til at kunne iagttage sine 

egne iagttagelser« (Qvortrup, i Nyboe, 2004: 25). Hermed bestemmes ’refleksivitet’ som 

en evne, der skal opøves og udvikles, og som en vane, der skal praktiseres i sammenhæng 

med andre evner, herunder evnen til ’værdsættelse’ (Nyboe, 2014). ’Værdsættelse’ handler 

både om egne værdier, men der ligger heri også en anerkendelse af, at andre mennesker kan 

have andre værdier (ibid.: 53). Med kritisk og etisk ’refleksivitet’ refereres der i denne 

opgave til elevers refleksioner over IT’ens betydning for individ, fællesskab og samfund.  

 

Teoretiske positioner 
Denne opgave tager udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk læringssyn: En teori, der ikke 

anser det for at give mening at tale om viden og dermed læring, som værende uafhængig af 

mennesket (Dysthe, 1997:51). Socialkonstruktivismen finder den sociale kontekst, herunder 

det sociale samspil og elevens tidligere erfaringer, afgørende for læringen (ibid.). Dette 

læringssyn danner rammen for, hvilke perspektiver, der inddrages videre i opgaven og 

hvilke, der i denne omgang må tilsidesættes.  

 

Det senmoderne samfund 

I denne opgave undersøges det samfund, som børn og unge vokser op i, og den betydning 

dette har for det enkelte individs eksistens (Oettingen, 2017:41). Det er kompliceret at 

beskrive det samfund, vi lever i. Samfundet er ikke en statisk størrelse, men derimod noget, 

der konstant er i udvikling og ændres i takt med individet, sociale relationer og den 

teknologiske udvikling. Opgaven tager sit udgangspunkt i Anthony Giddens og Ulrich 

Becks betegnelser om det samfund, vi lever i. Disse to samfundsteoretikere er valgt, da de 

er fælles om at beskrive de udfordringer, som moderniseringsprocesserne stiller det enkelte 

individ.  
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Anthony Giddens og Ulrich Beck om samfundstendenser 

Den britiske sociolog Anthony Giddens (f. 1938) regnes for at være en af de mest 

indflydelsesrige britiske samfundstænkere siden 2. verdenskrig. Giddens tager afsæt i, at 

det senmoderne er kendetegnet ved en ekstrem moderniseringsproces, der går stadig 

hurtigere og er mere omsiggribende. Denne konstante forandring af værdier, traditioner, 

fællesskaber og samfundsstrukturer betegner Giddens som ’radikaliseret modernitet’ 

(Giddens, 1996). Han opstiller på den baggrund fire centrale tendenser, som betegner den 

nye modernitet (Giddens, 1994): 

 

Ifølge Giddens er der pga. samfundsudviklingen sket en adskillelse af tid og rum. 

Moderne teknologi har gjort os uafhængige af tid og sted. Vi kan gå online når og hvor som 

helst og derfor betyder afstande mindre. Vi kan fysisk være, hvor som helst på få timer, 

psykisk på få sekunder (Giddens, 1996). Mange af de opgaver, der traditionelt lå i familien, 

er nu overtaget af velfærdsstaten eller markedet. Dette betegner Giddens som udlejring af 

sociale relationer (ibid.). Denne udlejring har medført en afhængighed af abstrakte 

systemer: Vi er blevet afhængige af det Giddens kalder ’symbolske tegn’, især penge- og 

ekspertsystemer. Teknologien kræver stor tillid til eksperterne, da vi ikke selv kan 

kontrollere alt i hverdagen (ibid.). Desuden mener Giddens, at samfundet er præget af en 

øget refleksivitet. Aftraditionaliseringen har medført, at intet er givet. Tro, normer og 

værdier er i højere grad noget, vi vælger. Deraf følger et naturligt øget fokus på os selv og 

vores omgivelser (ibid.). At være et individ og have en selvidentitet er ikke længere givet, 

men er derimod betinget af evnen til at holde en refleksiv proces over sit eget liv i gang 

(ibid.). 

 

Disse fire tendenser medvirker i en proces mod opløsning af traditionelle fællesskaber og 

øget individualisering (Giddens, 1994). På sin vis er individualiseringen en direkte 

fortsættelse af moderniteten, men det senmoderne samfund sætter flere af det moderne 

samfunds fællesskaber under pres. Det gamle, kendte og traditionelle erstattes af stadigt 

skiftende nyt. Giddens fastholder dog muligheden for, at individet kan opretholde en 

’ontologisk sikkerhed’, som sikrer en nogenlunde fast identitet, der f.eks. kan indgå i 

læringsprocesser (ibid.). 
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Den tyske sociolog Ulrich Beck (f. 1944) er enig med Giddens i hans teori om det 

senmoderne samfunds kendetegn (Sørensen, 2006). Men hvor Giddens i udgangspunktet er 

positiv, forholder Ulrich Beck sig mere kritisk til samfundets nye tendenser (Lupton, 2003). 

Beck peger i den forbindelse på to kendetegn ved det senmoderne samfund, hhv.: 

risikosamfundet og institutionaliseret individualisering. I dag konfronteres vi med en række 

utilsigtede konsekvenser af industrisamfundets avancerede teknologier og 

produktionsformer. Hver dag hører vi i medierne om hændelser og fænomener, som synes 

at gøre vores tilværelse mere usikker og uforudsigelig: Global opvarmning, skybrud, 

globale finanskriser, hacking, pandemier, osv. Det er sådanne fænomener, som får Beck til 

at hævde, at vi i dag lever i et risikosamfund. Med denne teori opstiller Beck en ny model 

for forståelsen af vores samtid, der beskrives som en konsekvens af samfundsudviklingen 

(Beck, 1997). I det traditionelle og moderne samfund var målsætningen at beherske naturen, 

hvor vi i det senmoderne samfund langt hen ad vejen er i stand til at møde de udfordringer, 

naturen opstiller. I forsøget på at kontrollere naturen har de menneskelige handlinger dog 

skabt utilsigtede konsekvenser, eller risici, som Beck kalder det (ibid.). Hvor mennesket i 

tidligere samfundstyper kæmpede mod de trusler, som naturen producerede, er vi i dag 

kommet langt i forsøget på at beherske dette, hvorfor de trusler, som verden står over for i 

dag, er dem, som mennesket selv har produceret og fortsat producerer (Sørensen, 2006). 

Risikosamfundet er betegnelsen for et samfund, der for det første producerer risici som en 

utilsigtet konsekvens af samfundets produktion og for det andet, hvor risici fylder meget i 

borgernes bevidsthed (ibid.). Risici er negative ting, der kan ske eller påvirke os, og som vi 

er nødt til at tage stilling til, fordi vi er omgivet af dem. Vores øgede risikobevidsthed 

skyldes til dels, at risici er et grundvilkår (Beck, 1997). Vi skal derfor alle lære at leve med, 

at uanset hvad vi gør, så er det forbundet med risici. Beck håber, at i takt med at borgere 

bliver bedre uddannet, vil man blive mere bevidste om, hvad der skaber risici. Jo mere viden 

man får, desto større mulighed har man for at tage kritisk stilling til den måde, man lever sit 

liv på (ibid.).  

 

Med institutionaliseret individualisering forklarer Beck, at institutionerne skaber 

individualisering, fordi de anser os som frie og ansvarlige (Sørensen, 2006). Dvs., at man 

forventer, at vi selv kan træffe beslutninger omkring vores liv. Konsekvensen af den 

’institutionaliserede individualisering’ er, at vi ser os selv som ansvarlige for vores valg 

(ibid.). Det betyder, at vi reflekterer meget over, hvad der er det rigtige valg: Falder vi 
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igennem, er der ikke nogen, vi kan give skylden. Fejler man, er det ens egen skyld. Det 

bliver derfor vigtigt ikke at fejle. Institutionaliseret individualisering medfører, at selvom 

vi er frisat, fordi vi ikke længere er bundet af traditioner, så er vi bundet på en ny måde: Vi 

er bundet af ansvaret for at få succes i livet (Christensen, 2009). 

 

Giddens kritiserer Beck for at overvurdere antallet af risici, da han mener, at vi har færre 

risici i det senmoderne samfund end nogensinde før (Hansen, 2000). Moderne medicin har 

f.eks. gjort det muligt at bekæmpe en lang række sygdomme, folk er blevet sundere, frie og 

lever længere. Han mener derfor, at livet er blevet mindre risikabelt end tidligere, men at vi 

er blevet mere bevidste om risici grundet den øgede refleksivitet. Beck er enig i, at der har 

været en reduktion i antallet af naturskabte farer, men han mener også, at antallet af 

menneskeskabte risici er steget så meget, at der ikke er tale om en reduktion af de samlede 

totale risici (ibid.). 

 

Det digitale samfund 

Vi er teknologiske væsener. Det kan lyde som et radikalt og fremmedgørende udsagn for 

det følende menneske, men det er en fundamental menneskelig aktivitet at skabe og bruge 

teknologi (Dalsgaard, 2017). I starten var menneskets teknologier rå og primitive, men 

skridt efter skridt har vi fremtænkt nye typer og former. Hver ny landvinding er muliggjort 

af det stadig mere avancerede teknologiske fundament, som samfundet hviler på. I dag 

kommer det bl.a. til udtryk ved, at digitale teknologier1 er dybt integreret i vores 

samfundsforhold, lige fra offentlig digitalisering over nye måder at udveksle varer og 

tjenester på til den måde, som vi kommunikerer med hinanden (Helles, 2010:143). De 

fundamentale teknologiske ændringer afspejles også i skolesystemet. De senere år har der 

som konsekvens været øget fokus på at definere relevante kompetencer inden for IT, ud fra 

den betragtning, at IT spiller en afgørende rolle (Bundsgaard, 2017).  

 

Børn og unge vil IT (Alim, 2019). De lærer effektivt med teknologien og denne motivation, 

viden og kunnen kan skolen med fordel bygge videre på. Men børn og unge er ikke 

selvkørende. IT er et redskab og et indhold, men de har ikke indbyggede didaktiske 

dimensioner og kan derfor ikke tolke den faktiske kommunikation på et website. Lærere må 

 
1 IT er den dominerende betegnelse i Danmark, mens digital teknologi typisk anvendes internationalt 
(Regeringen, 2011).   
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derfor fungere som vigtige sparringspartnere og udviklere af digital læring (Helles, 2010). 

Med dette in mente er det væsentligt at kigge nærmere på begrebet digital dannelse.  

 

Hvad er digital dannelse?  

Digital dannelse dækker over adskillige fænomener og udfordringer, og der findes derfor 

flere bud på en definition. Digital dannelse, ser jeg, som et centralt begreb til at beskrive, 

hvordan mennesket bedst kan forholde sig til den digitale virkeligheds mange forskellige 

medier og dermed til sig selv og samfundet som helhed. I nærværende afsnit vil jeg forsøge 

at kortlægge to aspekter af begrebet samt fremlægge, hvilket syn på digital dannelse, som 

jeg med dette projekt vil foreslå.   

 

Den norske medieforsker Jon Hoem har i sin beskrivelse af digital dannelse valgt at todele 

definitionen i ’digitale kompetencer’ og ’digital dannelse’ (Hoem, 2003). Ifølge Hoem 

ændres ’digital kompetence’ med teknologiens udvikling: At være digitalt kompetent 

handler om at kunne håndtere IT og anvende denne til at opbygge en forståelse af og en 

relation til samfundet. ’Digital dannelse’ omfatter individets forhold til fællesskabet og 

samfundet, og det udvikles gennem individets evne til at se sin egen meningsproduktion i 

relation til omgivelserne - både lokalt og globalt (ibid.). Hoems blik på digital dannelse er 

valgt, fordi begrebsdefinitionen er sammenlignelig med forklaringen givet af dette projekts 

interviewpersoner.   

 

En anden begrebsdefinition er Kirsten Drotners, dr.phil. og professor i medievidenskab på 

Syddansk Universitet (Dannemand, 2015). Ifølge Drotner læner digital dannelse sig op ad 

det engelske begreb ’digital literacy’, som er den engelske betegnelse for at kunne læse og 

skrive, hvormed hun bestemmer digital dannelse som det at kunne »læse og skrive« med de 

nye medier (ibid.). Klassisk dannelse (kendskab til fremmedsprog, litteratur, historie, 

politik, musik og naturvidenskab) kan ikke forstås uafhængigt af IT, og derfor skal man 

ifølge Drotner, have kendskab til internettet og sociale medier som Facebook, Twitter, 

Instagram, Wikipedia osv. (ibid.). Dette fordi vi i høj grad får vores demokratiske 

informationer og indsigter fra de digitale medier. Vi opbygger samme viden i dag som 

tidligere, men redskaberne til at nå denne viden er anderledes. Det betyder, at man skal vide 

noget om de anvendte redskaber, herunder IT, og at vi skal kunne forholde os kritisk til 

dem. Digital dannelse handler derved både om at kunne anvende og opføre sig ordentligt 
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med IT, erkende IT’ens rolle i vores liv, forholde sig til dets udfordringer og deltage 

engageret i at forstå og handle ift. de muligheder og udfordringer IT giver (ibid.). I Danmark 

er der stor enighed om at tænke begrebet som noget, der på den ene side viderefører det 

almene dannelsesbegreb i digitaliseringens tidsalder og på den anden side indeholder en 

række digitale færdigheder og kompetencer, som de er beskrevet i det engelske ’literacy’ 

(Nyeboe, 2004). Dette syn vil jeg også lægge mig i forlængelse af.   

 

Det er en grundlæggende antagelse for min forståelse, at digital dannelse omfatter helt 

konkrete kompetencer til at anvende de digitale teknologier, men det handler også om 

teknologi forståelse: At kunne analysere og reflektere over, hvilken rolle IT spiller i 

forskellige aspekter af vores liv, og hvad teknologien medfører af mere eller mindre ønskede 

konsekvenser for vores individuelle og fælles liv og for vores samfund. Begrebet er med 

andre ord et udtryk for alt det, der har med digitale teknologier at gøre, som vi ønsker børn 

og unge skal lære at håndtere.  

 

Forskningsoversigt  

Forskningsoversigten har til formål at inddrage en mere evidensbaseret undersøgelse af, 

hvordan og hvorvidt IT påvirker elevers hverdag, skolegang og undervisning, for herved at 

udvide dette bachelorprojekts perspektiv. Søgningen er fortaget på ERIC. I bilag 1 er 

fremgangsmåde, samt sorteringskriterier, visualiseret. Søgningen inkluderer kun artikler, 

der er peer-reviewed for at sikre artiklernes videnskabelige indhold. Omvendt kan det også 

være en væsentlig fejlkilde, idet der er risiko for, at studier, der ikke viser signifikante 

muligheder eller barrierer med hensyn til IT og elevers læring, ikke er blevet publiceret 

(Brinkmann, 2017b). På baggrund af søgningen og sorteringskriterier er to undersøgelser 

udvalgt, da begge har fokus på, hvordan øget digitalisering og IT sætter mærkbare spor og 

påvirker både elevers skolegang og private liv.  

 

Magdas & Bontea (2015): Developing Digital competences using E-learning 

Madgas og Bontea har undersøgt, hvorvidt elevers læringspotentiale styrkes ved brug af IT 

og e-læring i undervisningen. Dette blandt studerende på andet år på et teknisk college 

(alderen 19-20 år) i Rumænien. Da der er en væsentlig forskel på elever i udskolingen og 

universitetsstuderende, er dette en central fejlkilde. Forskningsartiklen er dog udvalgt, da 

det er undersøgelsens overbevisning, at forskernes resultater, der undersøger en specifik 
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målgruppe, er mere valide end forskningsartikler, der undersøger IT generelt. Forskernes 

forståelse af digital dannelse nærmer sig opgavens, idet dannelse defineres som todelt og 

fokuserer på basale digitale færdigheder, såvel som på at kunne begå sig i den virtuelle 

virkelighed. Undersøgelsen viser, at digital dannelse bedst virker gennem elevinddragelse 

og det konkluderes derfor, at skoler bør inddrage elever, når der udarbejdes digitale 

strategier for undervisningen. Dertil inddrager undersøgelsen kvalitative, 

kontekstafhængige undersøgelser, hvilket ligeledes er tilfældet i dette bachelorprojekt.  

 

Demchenko (2016):  Forming of Future Teachers’ ICT-competences in Canada 

Denne rapport er baseret på elevoplevelser af, at der, de seneste par år, er opstået en digital 

kløft mellem elever og ”de voksne”. Elever oplever sig som mere digitalt kompetente end 

de professionelle. Dette opleves problematisk, da adspurgte elever ønsker udfordringer på 

netop dette område. Af denne årsag undersøges behovet for, at undervisere uddannes 

digitalt, således at man kan kvalificere elevers kompetencer med IT i praksis. Artiklen er 

udvalgt, idet den digitale kløft også italesættes blandt de adspurgte elever i 

spørgeskemaundersøgelsen. Dertil læner definitionen af digital dannelse sig op ad denne 

opgaves, der defineres som: »the professional ability of the individual to use information 

and communication technologies competently and responsibly« (ibid:10).  

 

Metode og undersøgelsesdesign 
Empiriindsamlingen er foretaget ud fra et kvantitativt- og et kvalitativt design. Den 

kvantitative metode anvendes i udarbejdelsen af en spørgeskemaundersøgelse i et forsøg på 

at få et indblik i, hvordan skolebørn oplever deres liv med digitale medier. Den kvalitative 

metode kommer til udtryk i udførelsen af fem interviews i et ønske om at undersøge, 

hvordan forskellige aktører forstår digital dannelse og dets potentialer og begrænsninger 

samt for at vurdere, hvilke didaktiske konsekvenser ovenstående forståelser har og kan få 

for undervisningen i den danske folkeskole. Problemformuleringen hviler på et kvalitativt 

grundlag, da opgaven undersøger »hvordan noget […] forstås« (Brinkmann, 2017a:13). 

Opgavens design tager afsæt i fænomenologien, der hviler på grundantagelsen: » […] at 

den vigtige virkelighed er det, mennesker opfatter den som« (ibid.:227). De 

fænomenologiske metoder ønsker er at undersøge, hvordan forskellige aktører oplever et 

fænomen.  

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Professionsbachelor: Den digitale skole  Afleveret den 28.05.2020 
Emma Gulmark Nørskov  Studie-nr.: 3015044 
 

 10 

Spørgeskemaundersøgelse som metode 

Spørgeskemaet udarbejdet til denne opgave er inddelt i seks afsnit, som undersøger elevers 

viden, kompetencer og holdninger til IT (bilag 2). Analysen bygger på 

spørgeskemabesvarelser fra 78 elever i 8. - 10. klasse fordelt på fire forskellige skoler på 

Sjælland. Svarmulighederne er lukkede og derfor kan svarene omsættes til tal og bearbejdes 

statistisk (Henriksen, et. al, 2007). De 78 anonyme besvarelser er af forskellig kvalitet. 

Nogle besvarelser er meget udførlige, andre er mindre fyldestgørende. Desuden er der også 

en række spørgsmål, som ikke er blevet besvaret af alle.  

 

Surveyundersøgelsen er i metodemæssig forstand kvantitativ. De bagvedliggende valg af 

undersøgelsens emne, forforståelsen af de involverede problemstillinger, selve den 

overordnede problemformulering, udpegningen af, hvem undersøgelsen bør omfatte, er dog 

forbundet med kvalitative teoretiske overvejelser (ibid.). Det samme gælder tolkningen af 

resultaterne og den afsluttende formidling og diskussion af de samlede resultater. Med en 

kvantitativ tilgang til indsamling af empiri har jeg bevæget mig ud på tynd is ift. 

problemformuleringens ønske om at afdække betydningen af fænomenet digital dannelse. 

Idet formålet med opgaven er at udfordre min forforståelse, som er dannet af min daglige 

omgang med professionelle med holdninger til disse begreber, har jeg fundet det nødvendigt 

at undersøge forståelsen af de nævnte fænomener hos elever, for derigennem at se nærmere 

på, hvordan de hænger sammen med professionelles vurdering.  

 

Interview som metode  

Det kvalitative interview » […] forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes 

synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser og afdække deres 

livsverden« (Brinkmann, 2009:17). Metoden kan give et indblik i, hvordan forskellige 

aktører forstår digital dannelse og dets potentialer. Det er væsentligt at påpege, at 

intervieweren aldrig vil have mulighed for helt nøjagtigt at afdække interviewpersonens 

forståelser. Hensigten må i stedet være at formulere et kohærent tredjepersonsperspektiv, 

der kommer så tæt på interviewpersonens forståelser som muligt (Brinkmann, 2017a:31). 

Derfor er det semistrukturerede interview valgt, idet intervieweren her kan nærme sig 

interviewpersonens forståelser, ved på den ene side at have styret interviewet efter nogle på 

forhånd planlagte spørgsmål, og på den anden side kan stille sonderende, specificerende og 

fortolkende spørgsmål til interviewpersonens udsagn (Brinkmann, 2009:156).  
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Til at afdække relevante aktørers forståelser af digital dannelse er tre lærere, én digital-

ambassadør og én kommunalpolitiker valgt. Adjektivet ’relevant’ kan diskuteres, idet der 

vanskeligt kan gives et entydigt svar på, hvad der er relevant og irrelevant for opgavens 

problemformulering.  

 

Lærerne er udvalgt, da de underviser i udskolingen, hvormed de har fingrene i jorden, og 

deres forståelser af digital dannelse kan dermed give et indblik i, hvordan, hvorfor og om 

der undervises i digital dannelse. Der er udvalgt lærere fra tre forskellige skoler; to øst for 

og én nord for København. Den geografiske forskel har været et kriterium i forsøget på at 

inddrage en bredere repræsentation af lærernes forståelser. Alle tre lærere har mere end 10 

års erfaring med at undervise. Dette kan ses som en fordel for validiteten, idet lærerne, qua 

deres erfaring, har et stort og dybdegående kendskab til at planlægge og gennemføre 

undervisning. Antallet af interviewpersoner er valgt for at sikre et bredere indblik i 

forskellige dannelsesforståelser (Holst, 2009:82).  

 

Opgaven inddrager også interviews med to aktører, som ikke har deres daglige gang i 

undervisningslokaler. De er udvalgt ud fra antagelsen om, at digital dannelse ikke kun 

fastsættes i undervisningen, men derimod formes af den samfundsmæssige og pædagogiske 

udvikling og debat (ibid.). Som eksponent for ovenstående er Lærke Kjærbye udvalgt. Hun 

arbejder for ung-til-ung-undervisningsprojektet ’De Digitale Ambassadører’, der har til 

hensigt at gøre unge bevidste om den digitale verdens bagvedliggende mekanismer og 

udfordringer. Derudover interviewes en kommunalpolitiker fra Egedal Kommune, Helle 

Anna Elisabeth Nielsen, der i sit politiske virke bl.a. har fokus på, hvordan der skal og kan 

undervises i digitale omgangsformer i folkeskolen. Nielsens ambition om digital dannelse 

kan give et indblik i, hvad intentionen er med fremtidig undervisning, og hvordan 

kommunalpolitikere mener, at lærere skal uddanne børn og unge til et liv med digital 

påvirkning. 

 

De diverse aktører, lærerne, ambassadøren og kommunalpolitikeren, repræsenterer 

forskellige felter, der alle påvirker dannelsesundervisningen. Den brede repræsentation er 

med til at sikre validiteten af empiriindsamlingen. Det er dog vigtigt at være varsom med 

de generelle konklusioner. Empirien kan ikke give et billede af den generelle forståelse af 

digital dannelse. I stedet får opgaven et indblik i tre lærere, én digital-ambassadør og én 
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kommunalpolitikers forståelser. Interviewene er struktureret via interviewguides for at 

sikre, at der spørges ind til det relevante ift. problemformuleringen (bilag 3). Disse 

interviewguides følger en tragtformet struktur. Strukturen er valgt med tanke på at sikre 

validiteten, så opgaven også inddrager lærerenes umiddelbare forståelser af digital 

dannelses potentiale. Samtidig kan interviewguiden højne reliabiliteten, idet andre vil kunne 

efterprøve indsamlingen via guiden.  

 

Interviewet er kendetegnet ved aldrig at kunne foregå neutralt: »Interviewet må ses som en 

interaktion mellem to og flere personer, der leder til socialt forhandlede, kontekstuelt 

baserede svar« (Brinkmann, 2017a:30). Den sociale kontekst påvirker således reliabiliteten, 

idet køn, alder og dynamikken ml. interviewer og interviewperson har betydning for de 

givne svar. Hertil er det væsentligt at pointere, at det ene interview blev foretaget med en 

lærer på min praktikskole, hvorfor jeg har et personligt kendskab til en af de tre lærere. Der 

kan argumenteres for, at dette skader reliabiliteten, idet interviewpersonernes svar vil være 

præget af vores indbyrdes relation. Omvendt kan relationen dog også styrke validiteten, idet 

den personlige relation kan medføre, at interviewpersonerne svarer mere åbent og ærligt. 

 

Idet opgaven undersøger interviewpersonernes forståelser af digital dannelse, tager 

analysen udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns interviewanalyser med fokus på mening 

(ibid.:223). Analysen medførte først en kodning af interviewpersonernes udsagn. 

Udsagnene blev efterfølgende kategoriseret og inddraget i to metaanalyser, hvor 

interviewpersonernes forståelser sammenlignes. For at imødekomme, at analysen ikke førte 

til en ’eksperticifering’, der kom for langt fra interviewpersonernes livsverdener (ibid.:242), 

blev kategoriseringen ikke kvantificeret. I stedet blev udvalgte citater, der vurderes som 

eksemplariske for interviewpersonernes forståelser, direkte indskrevet i metaanalyserne. 

Interviewene kan tilgås i bilag 4 og 5.  
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Den digitale generation 
Børn er i dag født i en digital verden, som konstant udvikler sig, og der skrives, tales og 

menes meget om det. Sammenlignet med andre europæiske børn er de danske nogle af dem, 

der bruger mest tid med IT (Livingstone, 2014). For at forstå IT’ens plads i børnelivet anno 

2020, må man først og fremmest forstå, hvordan skolebørn selv oplever deres liv med 

digitalitet. Følgende afsnit bygger på en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 78 elever, 

som er gennemført i perioden januar 2020 (bilag 2).  

 

Digitale medier er en væsentlig del af de adspurgtes liv. Både i skolen og i hjemmet. 

Eleverne i 8. til 10. klasse bruger i gennemsnit fem forskellige digitale remedier, hhv. mobil, 

computer, smart-TV, tablet og spillekonsol – med mobiltelefonen som en absolut nr. 1 

efterfulgt af computeren. Adspurgt om, hvad de bruger IT til i det daglige svarer 65%, at de 

bruger deres digitale enheder til at deltage på de sociale medier, 48% til at lytte til musik, 

33% til at søge og kigge på billeder og 25% til at søge informationer (ibid.). Skolebørnene 

bruger især fire digitale medier flere gange dagligt: Snapchat, Youtube, Instagram og 

Messenger (bilag 2).  

 

Figur 9 (bilag 2) illustrerer flere gennemgående og interessante pointer. Eleverne angiver 

bl.a., at de oplever, at de ved mere end lærerne i alle de aspekter af internettet, de spørges 

til. Kun 12% mener, at lærerne ved mest om, at internettet indsamler informationer om dem, 

der bruger det. Ligeså mener kun 19%, at lærerne ved mest om beskyttelse af private 

informationer på internettet. Interessant er det også, at ca. hver tredje elev oplever, at de ved 

mere end deres forældre og lærere om emner som dataindsamling og privatlivsbeskyttelse. 

Samtidig oplever knap hver fjerde adspurgte, at de ved mest om, hvad man kan gøre, hvis 

man oplever noget på internettet, man ikke synes er i orden. Dette ligger i forlængelse af en 

undersøgelse lavet blandt børn i EU, der har vist at hvert tredje barn i høj grad oplever at 

vide mere om internettet end deres forældre (Livingstone et al., 2014).  

 

Figur 10 (bilag 2) viser, at de adspurgte primært ville gå til venner eller de voksne i hjemmet, 

hvis de skal have hjælp til eller viden om noget på internettet. Figuren viser også, at 28% af 

8.-10. klasseeleverne vil gå til de voksne, de bor sammen med og 28% til deres venner, hvis 

de skal have hjælp til at slette søgehistorik på internettet, hvorimod kun 7% vil gå til deres 

lærere. Ligeså vil 35% gå til de voksne i hjemmet for at gøre en profil på et socialt medie 
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privat, 30% vil gøre dette, hvis et billede blev delt af dem på internettet mod deres vilje, 

25% hvis en anden person havde brugt deres kodeord og ladet som om, de var dem, og 38% 

hvis de vil vide om det, de læser på internettet, passer.  

 

Da det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at IT er blevet en stor del af skolebørns liv, 

er det interessant at se på, hvordan de oplever de voksnes interesse for, hvad de laver på 

internettet. I særdeleshed fordi det ifølge norsk professor i pædagogik, Thomas Nordahl, er 

altafgørende, at man som lærer udviser interesse for det, elever finder værdifuldt i deres liv2 

(Nordahl, 2012). Dette, fordi interessen er et udgangspunkt for tillid mellem barn og voksen. 

Når elever mødes af interesserede voksne, kan de således bedre dele deres oplevelser: I dette 

tilfælde erfaringer med IT – både de gode og de dårlige (ibid.). I spørgeskemaundersøgelsen 

svarede 47% af eleverne, at de oplever, at deres forældre interesserer sig for, hvad de laver 

på internettet, 13% oplever, at deres lærere er interesserede, alt i mens 35% svarer, at ingen 

interesserer sig for, hvad de foretager sig digitalt (bilag 2:figur 15). Dette tyder alt i alt på, 

at de unge oplever at mangle relevante voksne, de kan sparre med om deres digitale liv. 

Denne evt. konklusion fremgår også af forskningsrapporten udarbejdet af Demchenko, der 

netop undersøger elevers behov for mere kompetent digital undervisning og deres oplevelse 

af egne kompetencer (Demchenko, 2016). Ligesom de adspurgte elever i 8.-10. klasse, 

mener eleverne i Canada, at de er mere digitalt kompetente end voksne, samtidig med, at de 

udtrykker et ønske om yderligere kvalificering af egne kompetencer (ibid.).  

 

Delkonklusion 

Mandag den 15. januar 2018 offentliggjorde politiet, at man havde anklaget over 1.000 

danske unge mellem 15 og 30 år for at sprede børneporno, fordi de havde delt en sexvideo 

med to 15-årige via Facebooks Messengerservice: jf. Umbrella-sagen (Littauer et al., 2018). 

Anklagen trak store overskrifter i aviserne og førte til massevis af indlæg på sociale medier 

og til debatprogrammer i radio og tv. Sagen er interessant, da det på mange måder 

understreger noget, man længe har vidst: De unge generationer er ikke klædt på til at 

reflektere og være kritiske overfor de digitale normer (Bundsgaard, 2017). De adspurgte 

elever i spørgeskemaundersøgelsen mener selv, at de ved bedst (bilag 2:figur 9). Noget tyder 

imidlertid på, at dette er modstridende med virkelighedens tendenser, og at der netop er 

 
2 Både Børns Vilkår og Livingstone slår fast i deres undersøgelser, at børn anser IT som særdeles værdifuldt 
i deres private virke (Alim, 2019; Livingstone et al., 2014)) 
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behov for konkrete indsatser for at styrke unges digitale dannelse: At børn har brug for 

voksne til at lære dem om den digitale verdens mekanismer, om social påvirkning og om at 

være kritisk og sætte grænser – også på internettet.  

 

At fremme elevers refleksivitet 
I følgende afsnit vil empirien, bestående af interviews med tre lærere blive analyseret med 

henblik på at undersøge, hvordan man som lærer, vha. digital dannelse, kan fremme elevers 

kritiske og etiske refleksivitet i brugen af IT. Dette bl.a. ved at inddragelse Anthony Giddens 

og Ulrich Becks blik på verden.  

 

I dag er digitale medier dét, børn og unge bruger mest tid på næst efter at sove og gå i skole 

(Buckingham, 2003). Den teknologiske udvikling har altid påvirket samfundet og 

menneskers livsbetingelser. Dette er ukompliceret, så længe der er en samfundsmæssig 

konsensus om, at de teknologiske forandringer er lig med fremskridt. Sådan har holdningen 

været i mange år i den vestlige verden, men forholdet har ændret sig i takt med, at flere 

kritiske røster udtaler sig om den teknologiske virkelighed (ibid.). Ikke alle teknologiske 

vindinger viser sig at være et positivt fremskridt. Heriblandt kan nævnes 

opmærksomhedsøkonomi, indsamling af privat data, målrettet manipulation, spredning af 

misinformation og Fake News (Mehlsen, 2019b).  

 

Udgangspunktet for denne opgave tages i dén sociologiske tese, at vi nu lever i et 

risikosamfund. Derved får håndteringen af forskellige former for risici en central betydning 

for den samfundsmæssige udvikling (Sørensen, 2006). Risici har tvetydige 

virkelighedsstatusser, da de både er virkelige og uvirkelige. Virkelige fordi de tit handler 

om noget, der reelt kan gå galt, uvirkelige, fordi de endnu ikke er sket (ibid.). Fremtiden er 

ukendt, og når man taler om, at noget er risikabelt, menes uønskede hændelser, f.eks. 

digitale krænkelser eller digital mobning. På den ene side ved man ikke, hvad der vil ske i 

fremtiden. På den anden side kan man være ret sikker på, at hvad der sker, afhænger af, 

hvad man foretager sig i nutiden. Man kan altså sige, at man bør forestille sig hændelser i 

en fremtid, som man skal prøve at foregribe (ibid.). IT har slagsider, og det bliver vi nødt 

til at tage stilling til. Ifølge Ulrich Beck skal vi netop lære at leve med, at uanset, hvad vi 

gør, så er det forbundet med risici (Beck, 1997). Ikke desto mindre kan folkeskolen redde, 

uddanne og lede sine elever igennem højaktuelle dilemmaer, som de dagligt konfronteres 
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med på de digitale medier. Tanken er, at i takt med at børn- og unge dannes til IT, vil de 

blive mere bevidste omkring, hvad der skaber risici (Beck, 2009). Beck understreger i den 

forbindelse, at jo mere viden individet får, desto bedre muligheder har det for at tage kritisk 

stilling til måden at leve sit liv på (ibid.). 

 

For at være kompetent IT-bruger skal man ifølge Lotte Nyboe, kunne forholde sig kritisk 

til de digitale medier og dets indhold, samt forholde sig etisk ansvarligt ift. andre og sig selv 

online (Nyeboe, 2014:62). Det indebærer bl.a., at man ikke lægger billeder ud af andre på 

internettet, medmindre man har fået lov, og at man husker ikke at give personlige 

oplysninger på internettet3. Med afsæt i de lærerfaglige forståelser, der fremgår af bilag 4, 

forstås akkurat et behov for at fokusere på kompetent IT-brug: » […] Vi er nødt til at 

fokusere mere på at lære eleverne at blive skarpe navigatører. Og det kræver stor viden, 

kritisk sans, omstillingsparthed, selvstændighed og handlekraft – og det skal vi hjælpe 

eleverne med at tilegne sig« (bilag 4:spm. 9, A). At eleverne mangler kompetencer til at 

forholde sig kritisk til internettet pointeres også i undersøgelsen ’International Computer 

and information Literacy Study’ (UVM, 2018). Selvom undersøgelsen viser, at elever i 8. 

klasse generelt klarer sig godt, viser den også, at de mangler en kritisk refleksiv bevidsthed, 

hvilket ligeledes berettiger dette projekts undersøgelsesfelt.  

 

IT er blevet nemmere at bruge, men sværere at gennemskue. Man kan således med god ret 

antage, at det ikke bliver lettere fremadrettet. Vi vil have et større behov for at kunne regne 

ud, hvordan IT fungerer, virker og medvirker til at muliggøre noget og begrænse noget 

andet. Vi – både voksne og børn – har brug for digital dannelse, hvis vi skal overleve og 

udvikle os i den ’radikale modernitet’ (Giddens, 1996). Det stiller lærer og skole over for 

en udfordring, for mens lærerne, som alle andre, selv kæmper med at forstå og håndtere de 

udfordringer de møder, skal de også hjælpe deres elever med kritisk og etisk refleksivt at 

kunne benytte sig af IT. Og som en af lærerne i interviewet påpeger, er det: » […] svært, for 

vi skal først til at opfinde reglementer om onlineopførsel nu, hvor behovet kalder på det« 

(bilag 4:spm.15, B). Men børn er omringet af IT, og man bliver derfor som professionel nødt 

til at forholde sig til den nye virkelighed: »I en digital verden har vi en central opgave i at 

give børn og unge digitale færdigheder og den digitale dannelse, de behøver, for at få 

indsigt i, hvordan teknologier virker og påvirker os« (ibid.:spm.12, C).  

 
3 Jf. anvisninger om netsikkerhed fra Medierådet for Børn og Unge og det Europæiske netværk Insafe.  
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For at få en forståelse for skolens syn på digital dannelse, er tre lærere blevet interviewet. Her 

fremgår det først og fremmest, at IT både betragtes som et givende værktøj, der støtter elever 

og lærere i den kreative læringsproces, men også som en udfordring i undervisningen, da 

adgang til internettet forstyrrer elevers fokus og læringsmæssige udbytte. Det nævnes bl.a., at 

især koncentrationsbesvær er en tydelig konsekvens ved den digital teknologiske udvikling for 

børn og unges virke: »Elevernes koncentrationsevne er ved at blive undermineret, fordi de 

ikke kommer mere end en millimeter ned i stoffet, før de bliver afbrudt af Instagram« (bilag 

4:spm.9, C). For nogen kan det underminere motivationen til at lære, fordi eleverne konstant 

fristes, og derfor aldrig kommer ned i det faglige stof og får en forståelse for emnet. »Vi bliver 

nødt til at hjælpe eleverne med at forstå konsekvenserne af deres mediebrug – at det har en 

konsekvens« (bilag 4:spm.8, C).  

 

De tre lærere bestemmer digital dannelse som det: »at man lærer at begå sig«, samt »at have 

en forståelse for de redskaber, man har til rådighed« (ibid.:spm.17), hvilket er 

sammenligneligt med Jon Hoems todelte definition af digital dannelse i hhv. ’digitale 

kompetencer’ og ’digital dannelse’ (Hoem, 2003). Interessant er det i den sammenhæng at 

nævne én af lærer C’s pointer om, at elever mangler basale ’digitale kompetencer’: »Generelt 

vil jeg vove og påstå, at der mangler et fokus på at lære eleverne at manøvrere rundt på en 

computer - at kunne lave mapper, åbne Word, gemme en fil: helt basale digitale 

færdigheder. Eleverne kan ikke finde ud af det« (ibid.:spm. 15, C). I 

spørgeskemaundersøgelsen (bilag 2) undersøges det, hvorvidt elever oplever, at deres 

lærere har arbejdet med eller talt med dem om IT. Heraf fremgår det, at de adspurgte elever 

mener, at de har fået ’meget’ undervisning i ’digitale kompetencer’ (bilag 2:figur 12). Dog 

fortæller alle tre lærere, at hvor elevernes brug af tablets og smartphones er en naturlig del 

af hverdagen, er kendskabet til f.eks. tekstbehandling og regneark begrænset, hvilket også 

indskrænker IT-brug i undervisningen (bilag 4:spm.15). Samtidig angiver eleverne at have 

fået ’mindre’ undervisning i konsekvenserne af at bruge internettet. Hvis og når der er blevet 

undervist i dette, oplever eleverne, at de fleste lærere tager udgangspunkt i ulovlige 

handlinger på internettet, såsom beskyttelse af privatlivet (bilag 2:figur 12). I den 

sammenhæng er det relevant at referere til de fire rapporter med overskriften ’Digital 

Dannelse i Børnehøjde’ udarbejdet af Børns Vilkår i samarbejde med Medierådet (Alim, 

2019). Heraf fremgår bl.a. en undersøgelse af læreres oplevelser af, hvorvidt de har talt med 

børn om internettet. Oplevelsen er den samme som de adspurgte elevers i 
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spørgeskemaundersøgelsen: Det primære fokus ift. digital dannelse har været på 

informationsstrømme og privatliv ift. billeddeling (ibid.:45-47). Figur 12 i 

spørgeskemaundersøgelsen indikerer et snævert individorienteret dannelsesperspektiv på at 

lære om IT i skolen. Digital dannelse handler om at passe på sig selv – f.eks. gennem 

privatlivsindstillinger og kritisk vurdering af nyheder. Det samfundsmæssige og 

demokratiske perspektiv er i mindre grad i fokus. Lærer A forklarer fokus på individet med, 

at »det er det, der optager os i vores dagligdag og det er det, der fylder i medierne. Vi bliver 

nok forblændet af, at vi bare følger en strøm« (bilag 4:spm.12).  

 

Ifølge de tre interviewede lærere mangler eleverne både ’digitale kompetencer’ og ’digital 

literacy’ – at kunne forstå og handle etisk i den virtuelle verden (bilag 4:spm.9). Når der 

spørges til specifik håndtering af disse manglende kompetencer i praksis, stikker svarene i flere 

retninger (bilag 4:spm.5). Lærer C underviser ikke i digital dannelse, selvom hun oplever et 

stort behov. Dette, fordi hendes arbejdsplads har udpeget en IT-ansvarlig kollega, hvis ansvar 

det er at bearbejde digital dannelse med eleverne. Hun har dog endnu ikke set dette i aktion 

(ibid.). Lærer A fortæller, at hun ikke har tid til at udøve specifik undervisning i ’digitale 

kompetencer’ eller ’digital dannelse’. Dette til trods for, at hun oplever en efterspørgsel fra 

eleverne, men pga. manglende tid, prioriteres tiden til digital dannelse ikke. I stedet prøver hun 

at implementere elementer indirekte i hendes undervisning (ibid.)4. Lærer B’s holdning til 

digital dannelse er splittet, da han mener, at det er forældrenes ansvar, at børn opnår ’digital 

dannelse’ og ’digitale kompetencer’, men da virkeligheden er en anden, ser han, at skolen er 

nødsaget til at påtage sig ansvaret (ibid.). På nuværende tidspunkt er udgangspunktet for denne 

lærer samtaler, der igangsættes, hver gang der har været relevante indslag i nyhederne 

(ibid.:spm. 18).     

 

Skolen og dannelse er to begreber, der hører sammen. Børn går ikke kun i skole for at blive 

mest muligt dygtige, men også for at blive klogere på deres eget liv og det fælles liv. Det 

var tanken bag de moderne dannelsesprincipper, som de klassiske filosoffer formulerede i 

starten af 1800-tallet (Oettingen, 2017). Principper, der stadig er aktuelle og som 

fremhæver, at skolen ikke har dannelsesmonopol, men udgør et væsentligt bidrag til 

menneskets livslange dannelsesproces. Skolens dannelse handler derved om at åbne verden 

 
4 Antager man, at dette er et gældende dilemma for flere lærere i Danmark, kan det være med til at forklare, 
hvorfor eleverne i spørgeskemaundersøgelsen, bilag 2, oplever en manglende interesse fra de omkringstående 
voksne (bilag 2:figur 15). 
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for barnet gennem undervisnings- og læringsprocesser, så de kan lære at deltage i et frit og 

demokratisk samfund (ibid.). Anthony Giddens argumenterer for, at samfundets udvikling 

har medført store omvæltninger for det enkelte individs dannelsesproces (Sørensen et al. 

2006:69). I et samfund præget af kontingens, hvor alt potentielt er foranderligt, og hvor det 

sociale liv dannes gennem refleksive processer af hyperkompleks karakter, bliver individets 

identitetsdannelse etableret på baggrund af refleksivitet (Andersen et al. 2005). Den øgede 

refleksivitet på individuelt niveau betyder, at individet i højere grad reflekterer over egen 

praksis ved inddragelse af ny viden og erfaring. Der tales om, at individet vurderer og ”ser” 

på sig selv (ibid.). Hele vores tilværelse er et spørgsmål om at vælge og træffe de rette 

beslutninger, således at man kan opretholde en ’selvfortælling’ (ibid.). Gennem refleksive 

valg realiserer individet sig selv. Det stigende refleksionsniveau i senmoderniteten 

muliggøres af nye teknologier og viden. I lyset af ny viden genovervejer vi mulighederne 

for vores handlinger. Dette må udgøre intentionen om at ville fremhæve elevers refleksive 

kompetencer gennem digitale dannelse, hvilket ville lære eleven at holde fokus på sig selv 

og sine omgivelser.  

 

Ulrick Beck ser individualiseringen som en proces, hvor individet frigøres fra kollektive 

tvangssammenhænge til et liv, hvor det i høj grad selv skal vælge (Sørensen et al. 2006:69). 

I dag konfronteres individet med en række valg, som ligger til stor refleksion. Beck ser den 

nye form for individualisering som institutionaliseret, da den er opstået i kølvandet af 

velfærdsstatens succes med at sikre den enkeltes basale rettigheder, og som et resultat af de 

nye krav individet bliver mødt med fra bl.a. uddannelsessystemet (Sørensen et al. 2006). 

Eleven skal lære at tage stilling til egen opførsel online – både ift. at kunne begå sig på et 

arbejdsmarked, men også i form af kritisk og etisk ’refleksivitet’, hvor man får mest mulig 

medgang. Giddens teori om individets øgede refleksivitet er relevant i forståelsen af de 

mange overvejelser om, hvad der er godt for eleverne ift. brug af IT. Lærernes bedømmelser 

af, hvad der ved brugen af IT er godt eller mindre godt fører til en refleksiv 

handlingsregulering af håndteringen af brugen, hvilket vil sige, at nye tanker og perspektiver 

hurtigt kan ændre håndteringen.  

 

Uddannelsespolitisk ses der et øget fokus på, at elever skal styrke deres “kritiske” digitale 

kompetencer med henblik på at øge deres digitale dømmekraft. Samtidig påpeges det, at 

lærere skal blive bedre til at støtte elever i at kunne begå sig online med omtanke 
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(Regeringen 2018). De tre interviewede lærere er alle fokuserede på, at skolen kan og skal 

bidrage til elevers digitale dannelse, både gennem kritisk og etisk refleksivitet, såvel som 

gennem et fokus på ’digitale kompetencer’, men de føler sig ikke rustet til at kunne give 

eleverne den rette digitale vejledning. F.eks. peger lærer B på, at han ikke ved ret meget om, 

hvordan man kan »gribe den slags an« i undervisningen (bilag 4:spm.15, B). Den 

amerikanske professor Larry Cuban har i flere udgivelser problematiseret IT i 

undervisningen (Fought, 2017). I en gennemgang af forskellige teknologiers indtog i 

undervisningen viser han, hvordan historien gentager sig selv. Fra politisk side er der ved 

hver ny teknologi tale om »revolutioner, som vil ændre undervisningen radikalt«, alt imens 

lærerne ikke integrerer IT, fordi de enten mangler kompetencer til at betjene udstyret, ikke 

kan se mening med det eller mangler tid (ibid.). Cubans pointe er, at lærerne kun integrerer 

IT i undervisningen, når de kan se en mening med det, og at IT bruges til opgaver som: 

»communicate with parents and administrators, prepare syllabi and lectures, record 

grades, assign research papers« (ibid.:267). Denne tendens synes også at være tilfældet for 

de tre interviewede lærere tilknyttet dette projekt (bilag 4). Lærerens vurderingskriterier for, 

hvorvidt og hvordan givne teknologier skal sættes i spil i undervisningen, beror på, om IT 

kan fremme forbedringer eller forandringer for elevernes læreprocesser.  

 

En lang række skoler har allerede indført forskellige former for undervisning i IT. Der 

mangler dog viden om, hvordan forskellige former for IT konkret kan være med til at styrke 

elevernes refleksive kompetencer, og hvilke didaktiske og organisatoriske rammer det 

kræver. Hertil påpeger lærer C: »Vi har spildt en del år på at lade stå til og det er på høje 

tid, at vi begynder at undervise meget eksplicit og meget mere, end vi har gjort« opfordrer 

hun (bilag 4:spm18). Lærer B siger: »Jeg oplever, at lærere gerne vil sætte langt større 

fokus på, at det er vigtigt at kunne forstå det digitale sprog som grundlag for at kunne være 

kritisk, så man ikke bare er nødt til at acceptere det, der foregår« (ibid.). Hertil forslår lærer 

A: »Man kan gå i gang med en fælles indsats voksne og børn, for voksne har også brug for 

at få udviklet den digitale dannelse. Det handler meget om at snakke sammen om, hvad det 

er for erfaringer, vi gør os og hvordan vi kan lære af det i fællesskab. Det handler om at 

skabe rum for refleksion, erfaringsudveksling og overvejelser om, hvordan vi løser de 

konflikter, som opstår« (ibid.).  
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Delkonklusion 

Interviewene af de tre lærere viser, at man i den danske folkeskole allerede er i fuld gang 

med at undersøge behovet for IT og praktiserer, hvordan man kan fremme elevers evne til 

kompetent, kritisk og etisk refleksivt at kunne benytte sig af IT. Samtidig viser interviewene, 

at tilrettelæggelse af digital dannelse i skolen stadig er under udvikling. Der er ingen tvivl 

om, at IT’ens indtog stiller helt nye krav til folkeskolelærere. Anvendelse af IT har en lang 

række potentialer ift. at understøtte elevers læring. Det er dog vigtigt at være opmærksom 

på de barrierer, der kan være ved anvendelsen af IT og digitale læremidler. Samlet set 

udtrykker lærerinterviewet et behov for øget (efter)uddannelse på det digitale område. 

 

Hvordan danner man sine elever digitalt? 
I følgende afsnit vil mulighederne for, hvordan IT bedst kan understøtte de didaktiske og 

pædagogiske principper og formål diskuteres. Dette med udgangspunkt i interviewet af 

politikeren og af den digitale ambassadør med henblik på udvikling og fremtidige 

handlinger.  

 

Digitaliseringen af folkeskolen er en af de største omvæltninger i skoleverdenen de seneste 

årtier. Sammenlignet med andre lande, ligger Danmark på en førsteplads, når det kommer 

til tilgængelighed og anvendelse af IT i skolen (Larsen, 2019). IT er også indskrevet som 

en del af de bindende nationale mål for, hvilke kundskaber og færdigheder elever skal 

tilegne sig i undervisningen (Fougt, 2017:270). Med folkeskolens forenklede Fælles Mål 

understreges fire positioner, det forventes, eleven skal indtage i arbejdet med IT: 1) Eleven 

som kritisk undersøger; 2) Eleven som analyserende modtager; 3) Eleven som målrettet og 

kreativ producent; og 4) Eleven som ansvarlig deltager (ibid.). Hermed sættes der fokus på 

flere sider af IT og IT’ens rolle i skolen.  

 

Børn og unge udvikler viden, erfaringer og kunnen når de tager IT i brug i deres fritid og 

hverdagsliv, hvad enten formålet er leg, underholdning eller kommunikation (Nyboe, 2014). 

Det er institutionernes opgave at omforme denne viden og kunnen, som børn og unge 

udvikler i fritidens mediekultur, til kompetencer (ibid.). Et lignende synspunkt findes hos 

kommunalpolitiker Helle Elisabeth Nielsen, der bl.a. udtrykker at: »elevers adgang til IT i 

skolen skal begrænses ift. forbruget, som det er på nuværende tidspunkt. Eleverne skal 

opleve teknologien og dens muligheder som et sted, der åbnes, når det giver mening for 
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deres dannelsesrejse – når en lærer vurderer, at det er giverigt for læringsudbyttet« (bilag 

5:spm9). Ifølge Nielsen er IT kommet for at blive, men hun er fokuseret på, at IT skal bruges 

på rette vis, og derfor kæmper hun kommunalt for et øget fokus på digital dannelse i skolen 

(bilag 5). Hovedformålet med digital dannelse skal ifølge Nielsen være at træne elever i at 

begå sig digitalt. De skal gøres bevidste om deres digitale aktiviteter, og hvordan de kan 

være med til at forme deres identitet, positivt såvel som negativt: »Den digitale verden er 

kommet for at blive og derfor skal vi selvfølgelig udruste eleverne til den verden, de står 

overfor. Det er skolens primære opgave. Men derfor kan vi godt være kritiske i vores tilgang 

til IT« (bilag 5:spm7). Nielsen mener, at man skal tilrettelægge en undervisning, der sigter 

på elevernes digitale dannelse ved at dyrke lærerfagligheden – didaktik, pædagogik og etik 

– og stole på, at læreren er kompetent nok til at kunne varetage sig denne opgave. Til 

spørgsmålet om, hvordan ledelse, lærere og elever skaber den rette balance i elevers brug af 

IT, peger Nielsen på, at digital dannelse burde være på skoleskemaet som undervisningsfag 

i sin egen ret (bilag 5). Hun påpeger, at for at potentialerne kan udnyttes og barriererne 

mindskes, må ledelse og lærere have bedre viden om, hvordan IT kan indføres og anvendes 

succesfuldt i undervisningen, så det har værdi for elevernes læring og dannelse fremfor at 

indføre teknologi for teknologiens skyld (ibid.).  

 

Ifølge digital ambassadør Lærke Kjærbye skal vi »klæde børn og unge på til at være digitalt 

kompetente, da størstedelen af deres liv efterhånden foregår digital, og derfor skal de være 

i stand til at have bevidsthed omkring, hvad de ønsker at bruge IT til, hvad de har lyst til at 

dele med de sociale medier, hvad de efterlader af data og hvad dataene bliver brugt til« 

(bilag 5:spm.5.3). En sådan undervisning i digital dannelse forudsætter en involvering af 

elevers egne erfaringer med den digitale virkelighed: »Forældre, lærere og andet personale 

kan sagtens rådgive og hjælpe børn og unge til at blive dannede i klassisk forstand, men de 

kan godt komme til kort, hvis de skal gøre børn og unge digitalt dannede. De normer, der 

f.eks. er på sociale medier, bliver oftere overtrådt af forældre og ”voksne” i forhold til de 

unge. Det er derfor, der er et behov for, at børn og unge skal blive digitalt dannede gennem 

samtale og diskussion, fordi de unge har en stor bevidsthed omkring, hvordan de bruger de 

digitale medier og også mange tanker om, hvad der er i orden og hvad der ikke er« (bilag 

5:spm.7.2). Denne pointe fremlægges ligeså i Magdas & Bonteas undersøgelse, der 

pointerer, at digital dannelse er mest effektiv ved elevinddragelse (Magdas et al., 2015). 

Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse ’IT og digital dannelse i gymnasiet’, viser i 
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den sammenhæng, at det er svært at opnå den ønskede refleksion hos elever – og derigennem 

adfærdsændringer – hvis eleverne ikke oplever at deres perspektiv inddrages. De skoler, der 

har succes med at få unge til at reflektere og ændre adfærd, formår at give unge viden, som 

er direkte koblet til deres hverdag (Danmark Evalueringsinstitut, 2017). Institutionerne bør 

i deres digitale uddannelse af børn og unge derfor tage højde for børns og unges erfaringer, 

viden og kunnen, som de udvikler i fritidens mediekultur, frem for at »bibringe elevernes 

bestemte holdninger og vurderingskriterier, hvilket er en nærliggende fare på medie- og IT-

området, hvor der er stærke traditioner for en mediekritik, der underkender børn og unges 

mediebrug« (Nyboe, 2014). Kjærbye understreger i den sammenhæng, at hun er »bekymret 

for generationen, der aldrig har prøvet andet end at leve med smartteknologi ift. om de kan 

være kritiske overfor deres brug af IT. Mange har holdningen ”hvis du ikke har noget skjule, 

så har du ikke noget at være bekymret for” fordi så mange er vant til, at der indsamles 

information. Jeg oplever, unge ikke er i stand til at forholde sig kritiske. Det skal vi lære 

dem!« (bilag 5:spm.5.3). Med den bemærkning understreger Kjærbye nødvendigheden af, 

at digital dannelse kommer på dagsordenen, fordi IT er en del af den samfundskultur, vi 

lever i, og alle har brug for at kunne anvende IT for at være borger i samfundet: »Teknologi 

er i dag en fuldt integreret del af vores liv, men i vores hast for at følge med, risikerer vi at 

miste kontrollen. Vi må derfor være mere bevidste om at forme teknologien efter vores 

hoveder« (ibid.:spm. 5.4) 

 

En lærerfaglig teknologiforståelse  

Bedre og øget brug af IT er ikke blot et centralt element for en mere varieret skoledag, men 

er også vigtig i arbejdet med den målstyrede undervisning, som er en følge af skolereformen 

fra 2013 (Fought, 2017). Læreren er imidlertid en afgørende faktor for, om IT optræder som 

en optimerende eller destruktiv faktor i undervisningen og læreren skal derfor mestre den 

pædagogiske, didaktiske og faglige anvendelse af IT (Larsen, 2019). Dette understreges 

også i interviewet af kommunalpolitiker Nielsen: »IT skal være en faglig løftestang; Et 

pædagogisk og fagdidaktisk redskab til at højne kvaliteten af undervisningen, så elever 

lærer mest muligt og her er læreren altafgørende« (bilag 5:spm.3). Med reference til 

professionsteoretikeren Anne Edwards beskriver det danske forskningsprojekt 

’Technucation’ nødvendigheden af lærerprofessionens teknologi-mestring: »Teknologi 

påvirker det specifikke arbejde, men også professionernes status og de fælles accepterede 

måder, man gør arbejdet på. At have teknologiforståelse er på en og samme tid at have blik 
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for teknologiernes betydning i specifikke arbejdssituationer og samtidig kunne se, hvordan 

teknologi er en forandringsagent i professionsarbejdet, som over tid udvikler en ny 

professionsfaglighed« (Brok et al., 2015). Dermed understreges det, at læreren bør besidde 

en lærerfaglig IT-forståelse, hvis man skal kunne tale om og udøve tidssvarende 

professionskompetencer. Dette taler også direkte ind i de udtalte behov, der fremgår af de 

tre lærerinterviews (bilag 4).  

 

Når man arbejder med IT som læringsunderstøttende element, vil der løbende være 

forhindringer, ligesom det er tilfældet med mange aspekter af lærergerningen. Samme 

pointe fremlægger Nielsen i diskussionen om, hvordan vi bedst understøtter, at det 

pædagogiske personale har forudsætninger for at bruge IT: »Der bør være et større brug af 

åben og kritisk inddragende præsentationer af forskellige værktøjer i form af kurser og 

andre tilbud [...]. Kort fortalt stiller teknologiens indtog i skolen i den grad krav til lærerens 

måde at planlægge og organisere sin undervisning på. Didaktiske kompetencer vil være 

altafgørende« (bilag 5:spm.5). Teknologier er ikke neutrale objekter, men sætter 

dagsordenen for, hvad vi mener, eleverne skal lære at håndtere, når de forlader folkeskolen 

i skarp konkurrence med vores nabolande. Udviklingen fortsætter, og den ene teknologi vil 

afløse den anden. Derfor må didaktikken og pædagogikken følge den udvikling. Der er brug 

for, at læreren gennem grundfaglighed også har en digital lærermiddelfaglighed, der gør, at 

IT’ens potentialer og barrierer gennem analyse synligøres og dermed indgår 

hensigtsmæssigt i det didaktiske design for elevernes læring. Derfor er vejen til lærerfaglig 

IT-forståelse og beherskelse også brolagt med omhyggelig og fortsat refleksion over egen 

praksis med IT. Dvs., at man i sit arbejde med elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse 

løbende er i stand til at kunne lære, vurdere og analysere 1; ny teknologi, 2; IT i en situeret 

praksis, 3; IT’ens komplekse veje, 4; IT’ens indflydelse på lærergerningen og 5; samspillet 

mellem disse faktorer. Det betyder, at man som lærer skal være i stand til at anvende IT på 

en læringsunderstøttende vis. Dertil kommer, at IT er under konstant udvikling. Som 

situationen er nu, hvor IT udlægges som en naturlig del af al undervisning, argumenterer 

jeg for, at lærere skal vide, at forskellige digitale muligheder findes inden for deres fag, men 

de skal ikke nødvendigvis vide, hvordan det virker, før det afprøves i undervisningen. Det 

er en del af det faglige arbejde i undervisningen at finde ud af det, fordi IT er så omskifteligt. 

’Learning by doing’ (Dewey, 1928) gælder også for læreren. Det kræver ganske enkelt for 
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meget tid, hvis læreren konstant skal være på forkant, når forberedelsestid er en begrænset 

vare i skolen (Lauersen, 2015).  

 

Delkonklusion 

Uddannelse spiller en afgørende rolle for, hvordan vi bliver digitalt dannede. Jo mere IT 

påvirker samfundet og dets afkroge – fra uddannelse, arbejde, informationer, sociale 

relationer og deltagelse – desto vigtigere er det, at vi er i stand til kritisk at vurdere digitale 

normer. Ligesom vi må vurdere, hvilken IT, vi kan have tillid til. Det er en stor opgave, og 

derfor må uddannelsessystemet hjælpe til. Det kan ske ved, at læseplaner og minimumsmål 

opdateres med den digitale tids muligheder og udfordringer f.eks. ved et specifikt fokus på 

opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser, digital identitet mm. – eller, som 

kommunalpolitikeren foreslår, i udformningen af et specifikt digitalt dannelsesfag.  

 

Konklusion 
Digital dannelse er nu – lige nu. Alle er vi involveret i det store socialpsykologiske 

eksperiment, det er at leve i den digitale tidsalder. Intet og ingen kan undsige sig den nye 

digitale virkelighed. Ingen er eksperter. Alle er spillere. Det er en ny tid at være menneske 

i. Elevers liv påvirkes hver dag af IT, og det er derfor afgørende, at de har interesserede og 

opmærksomme voksne omkring sig, som stiller spørgsmål, er forbilleder og er vidende. Det 

er en fælles opgave for lærere, skoleledere og forældre. Med udgangspunkt i denne opgaves 

personinterviews er det blevet tydeligt, at grundskolerne bredt set arbejder med digital 

dannelse, men hvis alle børn og unge skal have lige muligheder for at dannes til fremtidens 

digitale samfund, er der brug for, at vi får et mere helhedsorienteret blik på arbejdet med 

digital dannelse i folkeskolen. Det betyder, at digital dannelse skal handle om mere end 

’digitale kompetencer’, som det ofte er tilfældet i dag. Elever skal ikke ”bare” lære at forstå, 

hvordan IT virker. De skal også lære at forstå, hvordan IT har indflydelse på deres liv og 

hverdag. Forståelsen kan være et udgangspunkt for en refleksion over deres (digitale) 

rettigheder og muligheder. Koblingen mellem den teknologiske og den humanistiske 

forståelse mangler i praksis: Dvs. forståelsen af, at IT i dag er et bærende element i vores 

samfund, og at man som medborger bør forholde sig til den teknologiske udvikling. Alle 

børn skal ikke være eksperter i at programmere, men alle børn skal kunne reflektere over 

IT’ens formål og konsekvenser. Vigtigheden af, at eleverne får indsigt i de muligheder og 

faldgrupper, IT medfører, gennem digital dannelse, synes åbenbar. Læreren er her et 
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afgørende element ift., hvilken effekt IT får på undervisningen og elevernes læring, idet 

lærerens grundfaglighed er nøglen til, hvorvidt IT bliver en progressiv eller destruktiv faktor 

i læringsrummet. Det meningsfulde består i at forholde sig til, hvordan vi kvalitativt kan 

anvende IT som et element i en læreproces. 

 

Handleperspektiv 
IT er ikke alene en faglig forbedring, men omfatter også trivsel, vidensdeling, 

læringsformer- og metoder, udvikling af fag mediepædagogik, dannelse m.m. Derfor må 

enhver lærer i den digitaliserede folkeskole indtænke den digitale dimension som en del af 

hele sit virke. Det vil være oplagt at kunne pege på, hvordan fremtiden for IT kommer til at 

se ud, men indtil videre har hastigheden i udviklingen inden for området oversteget det, vi 

har kunne forestille os. Én udviklingstendens er dataindsamling, som gør det muligt for 

private firmaer at lokke enorme mængder data ud af individer og anvende dem til at 

forudsige en udvikling indenfor bestemte områder (Bundsgaard, 2017). Det er en udvikling, 

jeg mener, kommer til at stille stadigt større krav til digital dannelse. En kritisk bevidsthed 

om og stillingtagen til anvendelse af IT bliver afgørende for, at vi kan bevare vores identitet. 

Men det er kun den negative side, for der er også mange positive tendenser. Muligheden for 

indflydelse gennem sociale medier har vist sig at have afgørende betydning. Klimastrejker 

er ét eksempel på, hvordan sociale medier kan hjælpe med at organisere sociale fællesskaber 

(ibid.). Hvis man skal fortsætte med at understøtte de demokratiske fællesskaber, er det 

afgørende, at den digitale dannelse også fokuserer på de styrker, der ligger i IT.  

 

På baggrund af erfaring fra dette bachelorprojekt kan følgende elementer fremhæves som 

mulige og relevante i arbejdet med at udvikle elevers digitale dannelse. Først og fremmest 

bør man som underviser overveje, hvordan elementer om digital dannelse kan gribes an i 

undervisningen. IT og medier er et tværgående emne i fagmålene for alle fag i folkeskolen 

(UVM, 2014). Herunder er målene, at elever skal opnå fire IT- og mediekompetencer, hvor 

IT betragtes som et værktøj, der støtter elever og lærere i den kreative læringsproces. 

Undervisningsministeriet kontrollerer ikke indholdet i undervisningen, men derimod Fælles 

Mål, som testes løbende. Hvordan lærerne får eleverne i mål, må de i udgangspunktet selv 

bestemme (Olsen, 2010). Det er dog vigtigt, at det pædagogiske personale overvejer mulige 

didaktiske kategorier i undervisningsøjemed, hvormed man bedst understøtter elever, f.eks. 

i deres brug af IT. Her kunne ét bud være at tilrettelægge mødet med IT ud fra den tyske 
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didaktiker Wolfgang Klafkis syn på dannelse, hvormed det materiale- og formale 

dannelsesperspektiv skal arbejde sammen om at åbne opgaven for eleverne for indholdet og 

virkeligheden. Dette i et ønske om at imødekomme idealet om dannelse (Kusk et al., 2018). 

Dette kan man f.eks. gøre med udgangspunkt i undervisningsmaterialet ’Like’, der netop 

behandler digital dannelse ud fra højaktuelle emner og derigennem arbejder med emner som 

identitet, socialisering og forhold til sociale medier (Mehlsen et al., 2019a). Et andet bud 

kunne være at gribe fat i den tyske professor i uddannelsesvidenskab Gert J. J. Biesta og 

hans blik på undervisning, der beskrives som ’en smuk risiko’ (Beista, 2013). Ifølge Beista 

bør uddannelse ikke handle om at fylde en spand, men om at brænde et bål. Risikoen er til, 

fordi elever ikke skal ses som objekter, der skal formes og disciplineres, men som handlende 

og ansvarlige subjekter (ibid.). Med dette in mente kan man f.eks. facilitere et projekt, hvor 

elever skal forsøge at opfinde noget, som kan få klassekammerater til at tænke over 

handlinger med IT. Hermed vinkles IT både ud fra et antropologisk og funktionelt synspunkt 

(Hachmann, 2016).  
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Bilag 
Bilag 1: Søgestrategi og vurderingskriterier  

Søgestrategien på ERIC 

Dato Den 21.04.2020 

Fremhævede artikler - Magdas, I. & Bontea, T., (2015). Developing Digital 

competences using an Educational Software: A Pedagogical 

Research  

- Demchenko, I., (2016). Forming of Future Teachers’ ICT-

competences: A Canadian Experience 

Database ERIC 
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Antal resultater 15 
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Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse  

Hele spørgeskemaundersøgelsen kan tilgås via et portfolio i OneNote. Denne tilgang deles 

af vejleder Nadine Malich-Bohlig, hvis ønsket. Undersøgelsen har udmundet sig i totalt 15 

grafiske fremstillinger. Nedenfor findes 4/15.  

 
Figur 9: Hvem ved mest om internettet ifølge børnene?   

Respondenten svarer ved at vælge ét svar mellem svarmuligheder – ved hvert spørgsmål.   

 

 

Figur 10: Hvem vil børnene spørge om hjælp, når det omhandler internettet?   

Respondenten svarer ved at vælge ét svar mellem svarmuligheder – ved hvert spørgsmål.   
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Figur 12: Hvilke ’digitale emner’ har lærerne undervist i, ifølge eleverne?   

Respondenten svarer ved at vælge ét svar mellem svarmuligheder – ved hvert spørgsmål.   

 

 

Figur 15: Hvordan oplever børnene de voksnes interesse for, hvad de laver på 

internettet?   

Respondenten svarer ved at vælge ét svar mellem svarmuligheder.  
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Bilag 3: Interviewguides 

Interviewguide for lærere 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Følgende spørgsmål prø-
ver at afdække, hvordan 
underviseren oplever 
teknologi i skolen 

1. Kan du beskrive, hvordan den digital teknologiske udvikling spiller ind i 
en helt almindelig skole-hverdag?  

2. Hvad oplever du digitaliseringen og de digitale redskaber bidrager med?  
3. Hvilke tekniske hæmsko har du oplevet med indførelsen af it?  
4. Hvad er den synlige værdi af den øgede digitalisering? Og ser vi også en 

slagside?  
5. Hvor meget vægt har du lagt på at udvikle it-baserede kompetencer hos 

dine elever i din undervisning i indeværende skoleår? 
6. Er digitale medier tænkt ind som en del af dine årsplaner for klassen?  
7. Er der regler i din klasse for, hvornår børnene må bruge mobi-

ler/smartphones i skoletiden – hvorfor/hvorfor ikke?  
Følgende spørgsmål ta-
ger udgangspunkt i en 
tese om, at der er et sti-
gende behov for digital 
dannelse i skolen.  

8. Hvad er særligt kendetegnende for børn og unge, der vokser op i dag?  
9. Hvilken betydning har den stigende digitalisering på børn og unges liv 

og dannelse? 
10. Hvorfor skal vi klæde børnene på til at være digitalt kompetente?  
11. Hvordan skal skolen forholde sig til den rolle, som sociale medier spiller 

i unges liv 
12. Hvordan skaber lærere, ledelse og elever den rette balance i elevernes 

brug af sociale medier? 
13. Hvordan understøtter læreren elevernes arbejde i digitale læringsfælles-

skaber? 
14. Hvordan håndterer skolerne bedst de teknologiske ændringer med de mu-

ligheder, men også udfordringer og dilemmaer, som de indebærer?  
Følgende spørgsmål prø-
ver at afdække, hvordan 
læreren som professionel 
forstår digital dannelse 
og hvordan det kan gri-
bes an i praksis.  

15. Hvad er digitale- og teknologiske kompetencer?  
16.  Hvilke forudsætninger har eleverne brug for, for at kunne benytte it? 
17. Hvad er digital dannelse?  
18. Hvordan kan man som professionel understøtte de unges digitale dan-

nelse?  
19. Har du selv undervist elever i digital dannelse? 

 
Interviewguide for kommunalpolitiker 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Følgende spørgsmål prø-
ver at afdække, hvordan 
politikeren oplever tek-
nologi i skolen 

1.  Hvordan vil du definere digital teknologi?  
2. Hvordan optræder og virker digital teknologi i skolen på nuværende 

tidspunkt?  
3. Hvordan kan og bør digital teknologi bedst understøtte de didaktiske og 

pædagogiske principper og formål, som den danske undervisningstradi-
tion bygger på?  

4. Tror du den nuværende udvikling vil betyde, vi afvikler lærerprofessio-
nen på sigt?  

5. Hvordan understøtter vi bedst, at det pædagogiske personale har forud-
sætninger for at bruge de digitale læremidler og teknologi på bedste 
vis?  
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6. Hvordan sikrer vi, at vi ikke indfører teknologi i undervisningen – bare 
for teknologiens skyld?  

7. Bør skolen digitaliseres yderligere eller mindre, sådan som situationen 
ser ud på nuværende tidspunkt?  

Følgende spørgsmål ta-
ger udgangspunkt i en 
tese om, at der er et sti-
gende behov for digital 
dannelse i skolen.  

8. Hvad er det vigtigste børn og unge kan opnå ved brug af IT i skolen?  
9. Hvordan kan man bedst muligt styrke teknologiforståelsen hos den en-

kelte elev?  
10. Hvordan støtter man børn hensigtsmæssig i brugen af sociale medier i 

brugen af it?  
11. Hvad ved vi om teknologiens effekter på sundhed og trivsel?  

 
Interviewguide for digital ambassadør 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Følgende spørgsmål un-
dersøger, hvad De Digi-
tale Ambassadører ar-
bejder for 

1. Kan du fortælle lidt om dig selv og din uddannelsesbaggrund?  
2. Hvordan du blev en del af De Digitale Ambassadører? 
3. Hvad arbejder De Digitale Ambassadører for? 

Følgende spørgsmål prø-
ver at afdække, hvordan 
eksperten oplever tekno-
logi i skolen 

4. Hvordan vil du definere teknologi?   
5. Hvad er kendetegnende for børn og unge, der vokser op i dag? 
6. Hvordan hænger den digital verden sammen og hvor ser du, den bevæger 

sig hen? 
 

Følgende spørgsmål ta-
ger udgangspunkt i en 
tese om, at der er et sti-
gende behov for digital 
dannelse i skolen.  

7. Hvorfor skal vi klæde børnene på til at være digitalt kompetente?  
8. Hvordan skal samfundet forholde sig til den rolle, som sociale medier 

spiller i unges liv og til de uendelige informationsstrømme, som eleverne 
møder på internettet? 

 
Følgende spørgsmål prø-
ver at afdække, hvordan 
eksperten oplever tekno-
logien i skolen 

9. Hvad er formålet med at inddrage IT i undervisningen?  
10. Hvordan kan man støtte børn og unge i at mestre det digitale (både privat 

og i skolen)?  
11. Hvad er din definition af digital dannelse?  
12. Hvilke virkninger kan digital dannelse få for elevers alsidige udvikling?  
13. Hvordan kan skolerne understøtte, at eleverne bliver digitalt dannede 

borgere?  
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Bilag 4: De lærerfaglige forståelser af digitale dannelse 

De tre lærerinterviews kan tilgås via et portfolio i OneNote. Denne tilgang deles af vejleder 

Nadine Malich-Bohlig, hvis ønsket. 
Spm. 5 Har du lagt vægt på at udvikle it-baserede kompetencer hos dine elever?  
Lærer A: 
Nu er jeg i den situation, at jeg 
er hoppet ind i at overtage en 9. 
klasse fra i sommer: Klassen har 
været bagud, så jeg har priorite-
ret eksamenskundskaber frem-
for, hvad jeg synes er spæn-
dende at undervise i. Heldigvis 
har den tidligere lærer arbejdet 
meget med de forskellige plat-
forme, som skolen har til rådig-
hed. Men eleverne har stadig 
meget at lære, jeg har ikke al tid 
i verden så lige nu underviser jeg 
i det indirekte.   
 

Lærer B: 
I min optik er det en lidt gammel-
dags holdning, at jeg skal lære ele-
verne it-baserede kompetencer, 
men når det så er sagt, så bliver jeg 
gang på gang overrasket, når det vi-
ser sig, at eleverne ikke har it-kom-
petencer. De kan ikke finde ud 
af word, Excel eller deres Appel 
Computer, som de er så glade for. 
De kan ikke finde ud af det. Jeg sy-
nes, det er forældrenes ansvar. Det 
ansvar skal man selvfølgelig ind-
rulle lidt efter lidt som en del af sko-
lens virke, men forældrene må tage 
deres del af ansvaret. Det frem-
går også af folkeskoleloven – at læ-
rere og forældre i samarbejde skal 
hjælpe elevernes til deres bedste 
selv 

Lærer C:  
Nej, det har jeg ikke. Det er ikke 
min opgave. På min arbejdsplads, 
har man valgt, at der er én medar-
bejder, der står med ansvaret for 
at hjælpe eleverne med at udvikle 
deres it-kompetencer. Men hvis 
jeg skal være ærlig, har jeg endnu 
ikke oplevet, at han har undervist. 

Spm. 8 Hvad er særligt kendetegnende for børn og unge, der vokser op i dag? 
Lærer A: 
[…] Jeg oplever, at vi som læ-
rere har en stor opgave i at ud-
vikle deres kritiske kompeten-
cer, så de selv kan navigere og 
vælge imellem forskellige digi-
tale løsninger. De er selvfølgelig 
kompetente på en helt anden 
måde end andre generationer: 
De er ikke bange for at gå på op-
dagelse og meget ligger på ryg-
raden, men jeg oplever også at 
flere børn er grænseløse.  

Lærer B: 
De elever, jeg arbejder med i dag, 
er digitalt lærenemme […]. Der er 
ingen tvivl om, at de alle sammen 
har digitalt udstyr til rådighed og 
adgang til diverse sociale medier, 
som de benytter i stor stil. Men jeg 
oplever også at de er udfordret. […] 
i matematikundervisningen ser jeg, 
at elever er, så vandt til it, at de læ-
ner sig 100% op ad dem. Der er så 
mange hjælpeprogrammer i dag, at 
de ikke behøver at kunne ret meget 
matematik selv. […] Det har med-
ført, at jeg faktisk er begyndt at ind-
drage en lektion om ugen, hvor 
computeren pakkes helt væk og 
hvor vi laver matematik på papir 
med blyant og lineal.  

Lærer C:  
Eleverne har al teknologi til rådig-
hed. […]. Selv de elever, hvis for-
ældre er mindre bemidlede, sidder 
med det nyeste udstyr. Og så bru-
ger de vel og mærket udstyret hele 
tiden, hvis de fik lov. Det er bog-
stavlig talt en forlængelse af deres 
arm. […] Vi bliver nødt til t 
hjælpe eleverne med at forstå 
konsekvenserne af deres medie-
brug – at det har en konsekvens.  
 
 
 

Spm. 9 Hvilken betydning har den stigende digitalisering på børn og unges liv og dannelse? 
Lærer A: 
Det har en kæmpe betydning. 
[…] Vi er nødt til at foku-
sere mere på at lære eleverne at 
blive skarpe navigatører. Og det 
kræver stor viden, kritisk sans, 
omstillings-parathed, selvstæn-

Lærer B: 
[…] den digitalteknologiske udvik-
ling er stadig i gang, så det er lidt 
svært at pege på aspekter af deres 
liv, som påvirkes direkte af den her 
udvikling. Men som tidligere nævnt 

Lærer C: 
Eleverne har utrolig svært ved at 
koncentrere sig og fordybe sig. 
Det er eksempelvis svært for 
mange at samle sig om at læse en 
bog, fordi alle aspekter af deres liv 
foregår digitalt. […]. Elevernes 
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dighed og handlekraft – og det 
skal vi hjælpe eleverne med at 
tilegne sig.   

er koncentration og opmærksom-
hedsbesvær et kæmpe problem.  

koncentrationsevne er ved at blive 
undermineret, fordi de ikke kom-
mer mere end en millimeter ned i 
stoffet, før de bliver afbrudt af In-
stagram, og de er ved at miste ev-
nen til at holde opmærksomheden 
– selv når de gerne vil.   

Spm. 12 Hvordan skaber lærere, ledelse og elever den rette balance i elevers brug af sociale medier? 
Lærer A: 
[…] ved at arbejde med elever-
nes indre grænser fremfor de 
ydre… Det er typisk med fokus 
på etiske grænser og moral. […] 
Jeg er f.eks. blevet opmærksom 
på, at jeg ofte underviser i digi-
talitet meget ensidigt. Jeg kom-
mer til at fokusere på at kunne 
passe på sig selv. Det er det, der 
optager os i vores dagligdag, og 
det er det, der fylder i medierne. 
Vi bliver nok forblændet af, at vi 
bare følger en strøm.  

Lærer B: 
På min tidligere arbejdsplads, hvor 
jeg agerede udskolingsleder, tog vi 
i ledelsen ansvaret om digital dan-
nelse på os. Det betød, at vi plan-
lagde diverse workshops og under-
visningsforløb, hvor professionelle 
kom ud og underviste. Lærerne 
skulle så efterfølgende sørge for at 
følge op på de processer, eleverne 
var blevet placeret i med professio-
nelle udefra. Og forældrene blev li-
geledes bedt om at gøre forskellige 
ting hjemmefra. […]. Der var rigtig 
meget fokus på etik og moral – og 
eleverne var meget optaget af det 
og ville gerne lære om de sociale 
medier.  

Lærer C:  
I en digital verden har vi en cen-
tral opgave i at give børn og unge 
digitale færdigheder og den digi-
tal dannelse, de behøver, for at få 
indsigt i, hvordan teknologier vir-
ker og påvirker os. […]. Et bud er, 
at man udformer et decideret fag, 
hvor man formår at bearbejde de 
forskellige sider er digitalitet. 
[…]. Ideelt set skulle lærere efter-
uddannes til netop den her opgave 
 

Spm. 15 Hvad er digitale og teknologiske kompetencer? 
Lærer A: 
[…] Eleverne skal have teknolo-
giske kompetencer: dvs. kunne 
benytte en computer, vide, hvor-
dan Word fungere, hvordan man 
går på internettet osv. Men de 
digitale kompetencer, etik og 
moral på nettet, er også alt afgø-
rende for eleverne – hvordan 
skelner de mellem sandt og 
falsk, må man logge på en an-
dens profil uden at have fået lov 
på forhånd, hvordan beskytter 
man bedste sin data osv.  

Lærer B: 
At have digitale kompetencer er det 
samme som at besidde digitale fær-
digheder: at kunne benytte sig af en 
computer, ligesom man kan spidse 
en blyant, samt at man kan begå sig 
på de sociale medier. […] det 
er svært, for vi skal først til at op-
finde reglementer om onlineopfør-
sel nu, hvor behovet kalder på 
det. […] eleverne ved lige så meget 
– eller lidt – som jeg gør. […] det 
er en helt ny måde at omgås hinan-
den på. […] Jeg har svært ved at 
finde ud af, hvordan jeg skal gribe 
den slags an.  

Lærer C:  
Det er, at man kan anvende en 
computer og forstå de forskellige 
programmer, så man kan begå sig 
i en undervisning uden de store 
problemer. Generelt vil jeg vove 
og påstå, at der mangler et fokus 
på at lære elever at manøvrere 
rundt på en computer - at kunne 
lave mapper, åbne Word, gemme 
en fil: helt basale digitale 
færdigheder. Eleverne kan ikke 
finde ud af det!  
 

Spm. 17 Hvad er digital dannelse? 
Lærer A: 
Digital dannelse er for mig det 
samme som dannelse. Det er 
bare i den digitale verden. Det 
handler om, at man skal opføre 
sig ordentligt - OGSÅ på net-
tet.   

Lærer B: 
[…] at man lærer at begå sig – at 
man ikke sidder i toget og skriger 
sin samtale ud, at man lærer, at dét 
man skriver, det er noget, der bliver 
stående, samt at billeddeling - det er 
ikke noget, der forsvinder igen. De 
skal lærer, at man skal passe på med 
formuleringer: de skriver nogle 
gange de mest modbydelige ting til 

Lærer C: 
[…] Ved digital dannelse for-
står jeg, at børn og unge har en 
forståelse for de redskaber, man 
har til rådighed og en indsigt i 
f.eks., hvordan algoritmer styrer 
deres brug af YouTube og hvor-
dan platforme indsamler deres 
data. De skal have en opfattelse af 
deres ret til at sige ja og nej.   
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hinanden, og når først det er sendt, 
så står det der evigt, sort på hvidt.  

Spm. 18 Hvordan kan man som professionel understøtte de unges digitale dannelse? 
Lærer A: 
[…] et specifikt bud kunne være, 
at man gik i gang med en fælles 
indsats, voksne og børn, for 
voksne har også brug for at få 
udviklet den digitale dannelse. 
Det handler meget om at snakke 
sammen om, hvad det er for er-
faringer, de har gjort sig og 
hvordan vi kan lære af det i fæl-
lesskab. Man kan støtte børn og 
unges digitale dannelse ved at 
skabe rum for refleksion, erfa-
ringsudveksling og overvejelser 
om, hvordan vi løser de konflik-
ter, som opstår. 

Lærer B: 
[…] det er vigtigt at inddrage sam-
taler med eleverne – og lige så 
snart én elev giver udtryk for at 
mangle undervisning i emnet, så 
skal man gribe fat i det med det 
samme. […] lærere vil gerne sætte 
langt større fokus på, at det er vig-
tigt at kunne forstå det digitale 
sprog, som grundlag for at kunne 
være kritisk, så man ikke bare er 
nødt til at acceptere det, der foregår. 
 

Lærer C: 
[…] Læreren vil blive ved med at 
have en afgørende rolle, for det er 
læreren, der skal inddrage de nye 
teknologier og bruge dem til at fa-
cilitere elevernes læring. Vi har 
spildt en del år på at lade stå til og 
det er på høje tid, at vi begynder 
at undervise meget eksplicit og 
meget mere, end vi har gjort.  
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Bilag 5: Begrundelser for at fokusere på digital dannelse 

Interview af politikeren og af den digitale ambassadør kan tilgås via et portfolio i OneNote. 

Denne tilgang deles af vejleder Nadine Malich-Bohlig, hvis ønsket. 

1. Motivering for at arbejde med digital dannelse 
Spm. 8 Hvad er det vigtigste børn og unge kan 

opnå ved brug af IT i skolen?  
Spm. 2.1, 3 
& 9 

Hvis du kort skal opsummere, hvad ar-
bejder De Digitale Ambassadører så 
for?  

Politiker:  
Målet er at eleverne opnår kompetencer i teknolo-
gien, så de har selvtillid på området. Derudover er 
digital dannelse altafgørende – børnene skal uddan-
nes i at kunne forholde sig til, hvad internettet har af 
muligheder; hvad der er lovligt, ulovligt, hvordan 
man gør profiler private, generel sikkerhed osv. 

Digital ambassadør:  
[...] formålet ved at inddrage IT i undervisning er at 
lave god, interessant og relevant undervisning, så 
flest mulige elever lærer mest muligt. [Men jeg tæn-
ker også, at] formålet kunne være at klæde børn og 
unge på til fremtiden, da langt de fleste vil skulle 
gøre brug af IT også i fremtiden. […]. De Digitale 
Ambassadører ønsker at arbejde med digital dan-
nelse, så den unge generation bliver i stand til at 
kunne reflektere og være kritiske overfor de digitale 
normer og generelt det digitale liv, så de ved, hvor-
dan de skal opføre sig på nettet, så de kommer hel-
skindet ud på den anden side. […] De Digitale Am-
bassadører arbejder overordnet for at sætte digital 
dannelse på dagsordenen - både blandt børn, unge 
og voksne - altså de professionelle voksne. Det gør 
vi ved at formidle viden om den digitale verdens 
mekanismer og om social påvirkning på de digitale 
medier. Og via samtale og diskussion med de unge, 
hvor vi tager udgangspunkt i nogle konkrete og ak-
tuelle cases til at diskutere, hvorfor vi opfører os, 
som vi gør på nettet.  

2. Tilgang til anvendelse af de digitale teknologier 
Spm. 3 Hvordan kan og bør digital teknologi 

bedst understøtte de didaktiske og pæda-
gogiske principper og formål, som den 
danske undervisningstradition bygger på?  

Spm. 11.1 Oplever du, at børn mangler digital dan-
nelse – hvorfor/hvorfor ikke?  

Politiker:  
Bedre og øget brug af IT er ikke blot et centralt ele-
ment for en mere varieret skoledag; IT er også vigtig 
i arbejdet med den målstyrede undervisning, som er 
en følge af skolereformen fra 2013. IT skal være en 
faglig løftestang; et pædagogisk og fagdidaktisk 
redskab til at højne kvaliteten af undervisningen, så 
eleverne lærer mest muligt og her er læreren altaf-
gørende. IT teknologier kan rigtig meget, men det er 
selvfølgelig vigtigt og altafgørende at overveje, 
hvordan det bedst muligt kan støtte elevers læring. 
[…]. Generelt har IT en gavnlig effekt på børns mo-
tivation, fordi det kan korrigere og give selvtillid, 
samtidig med at det kan opleves underholdende. 
Men det skal samtidig ske i små doser og det må 
aldrig blive en pædagogisk udvej eller en sove-
pude. Når det er sagt, så bliver vi også nødt til at fo-
kusere mere på de konsekvenser, som digitalitet 

Digital ambassadør:  
Jeg oplever […], at der bør være mere fokus på di-
gital dannelse hos børn og unge. Primært fordi det 
er et område, der […] bliver glemt eller skubbet ind 
under noget andet […]. Det betyder desværre, at 
emnet bliver glemt eller ikke bearbejdet tilstrække-
ligt. Jeg tror, man skal forstå digital dannelse som et 
felt for sig og som dermed også har brug for fokus 
for sig selv: Ideelt set i et specifikt fag eller i form 
af en emneuge eller en workshop. Børn og unge kan 
kende til spillereglerne ude i den virkelige verden, 
men ligeså snart det så drejer sig om den digitale 
verden, så bliver spillereglerne i den virkelige ver-
den ikke overført til den digitale. […] jeg mener 
ikke, at det kun er børn, der mangler digital dan-
nelse: det gør voksne såmænd også, det er bare 
”nemmere” og mere produktivt at tage fat i børnene.   
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medfører - det er en ny verden og der er mange si-
der, vi ikke har kendskab til endnu, men når vi bru-
ger teknologi, så meget som vi gør i dag, så skal vi 
forholde os kritiske - også i skolen.  

3. Forventninger til personalet 
Spm. 5 & 
5.1 

Hvordan understøtter vi bedst, at det pæ-
dagogiske personale har forudsætninger 
for at bruge de digitale læremidler og tek-
nologi på bedste vis?  

Spm. 7.2 Hvilken betydning, mener du digitalise-
ring har på børn og unges dannelse?  

Politiker:  
[...] der bør være et større brug af åben og kritisk 
inddragende præsentationer af forskellige værktøjer 
i form af kurser og andre tilbud. Det er også vigtigt, 
at vi prioriterer at holde fast i- og dyrke metodefri-
hed, som ikke skal dikteres af kommunale budget-
ter. [...]. Kort fortalt stiller teknologiens indtog i 
skolen i den grad krav til lærerens måde at plan-
lægge og organisere sin undervisning på. Didaktiske 
kompetencer vil være altafgørende. 
 
 

Digital ambassadør:  
[…] Forældre, lærere og andet personale kan sag-
tens rådgive og hjælpe børn og unge til at blive dan-
nede i klassisk forstand, men de kan godt komme til 
kort, hvis de skal gøre børn og unge digitalt dan-
nede. De normer, der f.eks. er på sociale medier, bli-
ver oftere overtrådt af forældre og ”voksne” i for-
hold til unge. Det er derfor, at der er et behov for, at 
børn og unge skal blive digital dannede gennem 
samtale og diskussion, fordi de unge har en stor be-
vidsthed omkring, hvordan de bruger de digitale 
medier og også mange tanker om, hvad der er i or-
den og hvad der ikke er. 

4. Konsekvenser ved digital teknologi 
Spm. 7 Bør skolen digitaliseres yderligere eller 

mindre, sådan som situationen ser ud på 
nuværende tidspunkt?  

Spm. 5.3 Hvad betyder det for børn og unge, at 
vokse op med smartteknologi, som en 
helt naturlig del af deres hverdag?  

Politiker:  
[...] skolen skal digitaliseres mindre end, den er nu, 
men samtidig skal digital dannelse og uddannelse 
vægtes langt højere. Eleverne har brug for at lære at 
kunne reflektere, så de kan sætte spørgsmålstegn 
ved deres digitale verden. Den digitale verden er 
kommet for at blive og derfor skal vi selvfølgelig 
udruste eleverne til den verden, de står overfor. Det 
er skolens primære opgave. Men derfor kan vi godt 
være kritiske i vores tilgang til IT – og sådan som 
virkeligheden er nu, er teknologien ved at overtage. 

Digital ambassadør:  
[...] børn og unge er vant til, at alt skal være nemt og 
gå hurtigt – jo nemmere og hurtigere, man kan 
komme videre, jo bedre. [...] jeg kan godt være ner-
vøs for, hvordan det kan påvirke børn og unge ift. 
stress og andre psykiske lidelser. Jeg er [...] bekym-
ret for generationen, der aldrig har prøvet andet end 
at leve med smartteknologi i forhold til om de kan 
være kritiske overfor deres brug af it. Mange har 
holdningen ”hvis du ikke har noget skjule, så har du 
ikke noget at være bekymret for” fordi så mange er 
vant til, at der indsamles information. Jeg oplever, 
unge ikke er i stand til at forholde sig kritiske. Det 
skal vi lære dem! 

5. Håndtering af dannelsesaspektet 
Spm. 9 Hvordan kan man bedst muligt styrke tek-

nologiforståelsen hos den enkelte elev?   
Spm. 5.4 Hvorfor skal vi klæde børnene på til at 

være digitalt kompetente?  
Politiker:  
Der er ingen tvivl om, at holdningerne til dette er 
mange og varierer. Det er derfor vigtigt, at skolen 
bliver den altafgørende instans for at uddanne ele-
verne i teknologi: Dvs., det er skolen, som skal 
undervise eleverne i digitale kompetence og digital 
dannelse. [...]. Jeg mener, at elevers adgang til 
digital teknologi i skolen skal begrænses ift. forbru-
get, som det er på nuværende tidspunkt. Eleverne 
skal opleve teknologien og dens muligheder som et 

Digital ambassadør:  
Vi skal klæde børn og unge på til at være digitalt 
kompetente, da størstedelen af deres liv efterhånden 
foregår digital og derfor skal de være i stand til at 
have bevidsthed omkring, hvad de ønsker at bruge 
IT til, hvad de har lyst til at dele med de sociale 
medier, hvad de efterlader af data og hvad dataene 
bliver brugt til. Der er mange niveauer ift. den 
digitale verden og digital kompetence er nødvendigt 
på dem alle. [...]. Teknologier er i dag en fuldt 
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sted, der åbnes, når det giver mening for deres dan-
nelsesrejse – når en lærer vurderer, at det er giverigt 
for læringsudbyttet. 

integreret del af vores liv, men i vores hast for at 
følge med risikerer vi at miste kontrollen. Vi må 
derfor være mere bevidst om at forme teknologien 
efter vores hoveder.  

6. Behov hos elever 
Spm. 10 Hvordan støtter man børn hensigtsmæs-

sigt i brugen af sociale medier i brugen af 
de digitale teknologier?  

Spm. 7.3 Hvad er det, som børn og unge har brug 
for?  

Politiker:  
På mange måder er det umuligt at komme med et 
entydigt svar på dit spørgsmål. Vi skal støtte ele-
verne – ideelt set, så, så jeg gerne, vi fik et decideret 
fag på skoleskemaet, der arbejder med dette: altså 
både digitale kompetencer og dannelseselementer – 
så alle elever, uanset interesse, bliver rustet til frem-
tiden. Samtidig håber jeg også, at vi de næste par år, 
vil se, at flere lærere vil vælge IT  
fra - mere end det er tilfældet lige nu.  

Digital ambassadør:  
Det de unge har brug for er en større viden om, hvor-
dan det bagvedliggende ved de digitale medier vir-
ker, og her mener jeg alt fra opmærksomhedsøko-
nomi og indretningen af de digitale medier som er 
vanedannende, til social påvirkning og viden om 
lovgivning og rettigheder inden for billeddeling osv. 
Digitalisering kan være positivt for børn og unges 
dannelse i klassisk forstand, men der er behov for et 
større fokus på, at børn og unge skal blive digitalt 
dannede – dette kræver nemlig dannelse i en helt ny 
form.    
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