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1. Indledning 

Vores adfærd på sociale medier har igennem længere tid været et af de helt store emner i den 

danske debat. Over halvdelen af danskerne oplever en utryghed, når de begår sig på nettet, og 

undgår i nogle tilfælde at deltage i, hvad der gerne skulle være en demokratisk samtale, grundet 

en frygt for den hårde tone online. Det viser blandt andet en megafonmåling blandt den danske 

befolkning (Stie, 2021). 

I debatten vedr. den hårde tone er begrebet: digital dannelse dukket op, og for nyligt eskalerede 

debatten, da en række offentlige personer følte sig særligt krænket på de sociale platforme. Det 

fik partiformand, Pia Olsen Dyhr (SF), til at tage problemstillingen op i en spørgetime i folketinget. 

Statsminister, Mette Frederiksen udtalte, at hun er opmærksom på problemet. Hun nævner blandt 

andet udgiveransvar, som en faktor man bør kigge på (Ritzau, 2021). Vi er naturligvis enige i, at 

den digitale udgiverplatform har et ansvar, men samtidig er det vores overbevisning, at vi må 

bestræbe os på, at vi som samfund må styrke nyere generationers opmærksomhed og 

ansvarsbevidsthed omkring egne handlinger og ytringer i det digitale rum – på samme vis som vi 

gennem folkeskolens formålsparagraf har forberedt vores børn på at begå sig i det fysiske rum. 

Men hvis vi først nu begynder at overveje, hvor ansvaret for den enkeltes forståelse for adfærd i 

det digitale rum skal placeres, overvejer vi, om folkeskolens formålsparagraf er ”forældet”? 

Betyder det, at vi stadig er interesseret i at danne demokratiske medborgere i skolen, men at vi 

som samfund fortsat ikke har en normativ opfattelse af, at dannelsesbegrebet i 2021 ligeledes bør 

indbefatte elevens digitale dannelse? Eftersom vi lever i et digitaliseret samfund (Finansdanmark, 

2021 læst), og vi ved, at man allerede eksperimenterer med at implementere teknologiforståelse 

som et fag i skolen (Tekforsøget, 2021 læst), undrer vi os over, at statsministeren først nu påtaler 

problemstillingen, som værende noget der skal fokus på – er det virkelig ikke en problemstilling, 

man allerede arbejder med ude i praksis? Da vi er i praktik i en 10. klasse i danskfaget, ser vi 

muligheder i at indtænke begrebet i den danskfaglige undervisning. Derfor spurgte vi dansk 

udskolingslærerene på den konkrete skole, hvor vi er i praktik, hvordan – eller om de arbejder med 

digital dannelse i undervisningen.  

Resultatet viste, at tre ud af 14 respondenter havde konkrete forslag til, hvordan de selv har 

forsøgt at implementere digital dannelse i deres undervisning. En lærer skrev blandt andet:  
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 ”Vi arbejder med kildekritik, reklamer på nettet, og hvordan de er målrettet dig som 

bruger. Vi har samtaler om, hvordan man interagerer på en fornuftig måde”. 

De resterende 11 lærere meldte enten tilbage, at de ikke vidste, i hvilken grad de følte sig rustede 

til at arbejde med begrebet i undervisningen – ellers svarede de, at de følte sig rustede og havde 

erfaring i nogen eller høj grad, men ingen af dem havde konkrete forslag til, hvordan de i praksis 

gør det. Til spørgsmålet om konkrete forslag, var der i øvrigt kun ni respondenter, hvor blot tre 

som nævnt havde skrevet egentlige forslag. De øvrige havde enten sprunget spørgsmålet over 

eller svaret ”ved ikke”. (Bilag 1, afsnit 11.1). Det kan både skyldes, at det er en reel udfordring i 

undervisningen – der er også den mulighed, at lærerene har fravalgt at skrive fritekst med forslag 

til deres besvarelser eller springer spørgsmålene over af andre årsager. Ikke desto mindre giver 

resultatet os grundlag for at tænke, at der er potentiale i at forsøge at arbejde fokuseret på at 

undersøge, hvorvidt vi konkret kan indtænke digital dannelse i det faglige indhold i dansk.  

Vores praktikklasse arbejder med kompetenceområdet: kommunikation, som emne på deres 

årsplan, og fordi vi ønsker at indtænke digital dannelse, vælger vi at konkretisere det faglige 

indhold til arbejdet med ansigtsløs kommunikation. Det er relevant i danskfaget, både fordi dansk 

er et dannelsesfag og et kommunikationsfag, men også fordi eleverne kan trække analyse af 

website, vlog eller online reklame til deres eksaminer, og derfor arbejder vi ligeledes indenfor en 

relevant genrepædagogik, når vi vælger at arbejde med ansigtsløs kommunikation, hvilket 

ligeledes legitimerer emnevalget i denne undervisningssammenhæng.  

1.1. Undren 

Ansigtsløs kommunikation som medie i dansk virker for os som værende et godt udgangspunkt for 

at arbejde med indhold og metoder, som potentielt kan styrke og udvikle elevernes digitale 

kompetencer samt digitale dannelse, da det netop giver anledning til at gennemføre aktiviteter, 

hvor blandt andet forståelse og analyse af egen og andres digitale skriftlige kommunikation kan 

komme i spil.  I denne opgave retter vi altså vores fokus mod det kommunikative og kontekstuelle 

felt, hvor tanken er, at eleverne i deres tid i og efter folkeskolen skal rustes til bedst mulig 

deltagelse i demokratiske samtaler- også i det digitale samfund. Det kan dog være kringlet at 

definere, hvordan digital dannelse opstår - det forholder sig i øvrigt ligeså med det gængse 

dannelsesbegreb og læring i det hele taget. Vi undrer os derfor over, hvordan vi konkret kan se 

tegn på, at vores tilrettelagte danskundervisning understøtter elevens digitale dannelse, og 
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hvordan vi kan tilpasse og eventuelt redidaktiskere vores undervisning undervejs i forløbet, 

således, at den hele tiden styrer både mod fællesmål i et danskfagligt perspektiv indenfor 

kompetenceområdet kommunikation, men hvor vi samtidig har som sigte, at styrke elevens 

digitale dannelse og kompetence. 

1.2. Problemformulering 

”På hvilken måde kan vi se tegn på, at et undervisningsforløb om ansigtsløs kommunikation i dansk 

(10. klasse) understøtter elevens digitale kompetencer og digitale dannelse gennem arbejdet med 

produktion af blogindlæg, analyse af sociale medieopslag samt afsender, budskab og 

modtagerforhold?” 

2. Sammenhæng mellem undren, problemformulering og valgt 
undersøgelsesdesign 

Vi har nu indkredset vores felt og problemformulering til arbejdet med en grundlæggende 

proffesionsfaglig problemstilling i danskfaget. Nogle vil måske endnu ikke opleve arbejdet med 

digital dannelse som grundlæggende i lærerfaget endnu, men det er netop den præmis, vi går ud 

fra – at det er grundlæggende for folkeskolen anno 2021 på lige fod med dannelsesbegrebet i sig 

selv. Denne præmis bakkes op af flere digitale dannelsesforskere, der har diskuteret 

nødvendigheden af arbejdet med digital dannelse særligt i skolen, og bogen: ”Digital dannelse” af 

Jeppe Bundsgaard, professor ved Århus universitet (Bundsgaard, 2017) samt: ”It-didaktik i teori og 

praksis” af Thomas Illum Hansen, leder af videncenteret læremiddel.dk (Hansen, 2016) er bare to 

udgivelser, der er skrevet på baggrund af den stigende debat. Et andet eksempel er 

følgeforskningsprojektet: Digital dannelse i børnehøjde, udgivet af RUC i 2016. Her undersøger 

børneforsker, Anne Birgitte Brus, elevers perspektiv på digital dannelse med udgangspunkt i 

praksis (Brus, 2016). Resultaterne af projektet er opnået på baggrund af et samarbejde mellem 

Anne Brus som forsker og en konkret skole gennem blandt andet deltagerobservationer over en 

periode på tre år. Det er med udgangspunkt i dette følgeforskningsprojekt, at vi definerer og 

forstår begrebet: digital dannelse (se afsnit 4.1.) Men uanset, hvorvidt vi tager udgangspunkt i en 

konkret definition, er digital dannelse et begreb der kan være svært at måle på og gøre til 

genstand for undersøgelse, og derfor ser vi muligheder i at gennemføre forskellige 

tilgange/aktioner med udgangspunkt i den kontekstbaserede viden. Vi arbejder derfor ud fra en 

sammenhæng, hvor et pragmatisk undersøgelsesdesign er et meningsfuldt metodisk valg. Vi har 
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derfor valgt at arbejde med aktionsforskning. Vi ønsker at skabe udvikling på et organisatorisk 

stadie, både i den pågældende praksis, men ligeledes på et mere alment socialt niveau. Vi arbejder 

med elevers digitale dannelse, og vi undersøger derfor processer, hvor det overordnede blik for 

vores undersøgelse er iagttagelser af elevers reaktioner på den undervisning, vi gennemfører. Den 

primære datakilde for vores undersøgelse er empirisk i aktionsforskningen, som blandt andet kan 

defineres ved, at forskerparten deltager og intervenerer i den udforskede parts praksis (Madsen, 

2012), men vi forsøger at tilgå undersøgelsen mere nuanceret ved at inddrage teori og forskning i 

vores undersøgelse. 

Sammenhængen mellem problemformulering og det valgte undersøgelsesdesign må findes i den 

kontekst, at vi arbejder forandringsmotiveret. Vi vil indtænke en kendt udfordring i praksis, og 

udvikle den ved at indsamle ny viden. Vi vil forsøge at observere og vurdere, hvilke metoder, som 

er nærliggende og har en givende effekt på elevernes digitale kompetencer samt digitale dannelse. 

3. Teoretisk argument for undersøgelsesmetoden 

Afsættet for vores undersøgelse opstod på baggrund af en undren omkring en problemstilling, 

som fylder i den generelle samfundsdebat 2021. For at gøre vores undren praksisnær brugte vi 

derfor som tidligere nævnt, strukturerede spørgeskemaer som kvantitativ metode, som en 

forundersøgelse af problemstillingen i en konkret praksis. Formålet med at vælge spørgeskema 

som metode er, at vi via denne tilgang kan opnå viden, der kan kvantificeres og måles. Vi er klar 

over, at spørgeskemaets resultat ikke er repræsentativt, da vi udelukkende opererer indenfor 

aktørerne i en enkelt organisation, men i forbindelse med undersøgelses formål i denne 

opgavesammenhæng, vurderer vi, at den er tilstrækkelig. Måden vi har udformet spørgeskemaet 

på, er ved, at deltagerne af undersøgelsen kan besvare hvert spørgsmål med udgangspunkt i tal. 

Hvert tal beskriver, hvor enig eller uenig den enkelte deltager er i spørgsmålet/påstanden. Det har 

vi valgt, grundet undersøgelsens forholdsvise ”smalle” formål, men vi giver deltagerne mulighed 

for at supplere deres besvarelse med en fritekst – både for at være naive i vores tilgang og for at få 

et så nuanceret resultat som muligt.  

Da vi ikke havde til formål at måle på, om de potentielle eksisterende tiltag i skolens undervisning 

fungerer, men blot ville undersøge, hvilken model de måske anvender, for at tilpasse vores egne 

aktioner, mener vi, at denne metode var fyldestgørende i forbindelse med den type 

forundersøgelse, som dette var. Vores egentlige metode for selve arbejdet med at besvare vores 
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problemformulering er aktionsforskning (Madsen, 2012). Det som aktionsforskning blandt andet 

kan, er at tilføje løsningsforslag eller viden til den allerede eksisterende forskning. De forskellige 

faser i metoden lægger op til refleksion over flere gennemførte aktioner. Når vi arbejder med 

aktionsforskning, sætter vi altså den nødvendige tid af til at afprøve hypoteser, bearbejde dem og 

herefter tilpasse vores fremtidige aktioner, så vi kommer nærmere en metode eller model, som 

virker i den konkrete sammenhæng. Aktionsforskning lægger ligeledes op til vidensdeling med 

andre aktører i organisationen eller forskere på området.  

Når vi vælger at udvikle og gennemføre aktioner i en praktikperiode, er alle aktører involverede i 

og med, at den viden, som vi forhåbentlig producerer vil opstå i mødet mellem os og de øvrige 

agerende gennem hændelser, som vi har igangsat eller interagerer i, når vi afprøver vores 

aktioner.  Man er som nævnt i gang med at gennemføre tekforsøget, som netop har til formål at 

undersøge forskellige metoder til indførsel af teknologiforståelse som fag i grundskolen. 46 danske 

skoler er en del af forsøget og styrer ligesom vores problemstilling ud fra den betingelse, at 

menneskers online adfærd ikke kun er et generelt problem i samfundet, men også noget man over 

tid har været meget opmærksom på i skolerne. Den centrale præmis for forsøget forklares som 

værende afprøvninger af forløb udviklet af forskellige aktører i eller udenfor de pågældende 

praksisser. Metoden læner sig op ad den måde, vi har valgt at gennemføre vores undersøgelse på. 

Det ser vi et potentiale i, da resultaterne af vores afprøvninger i en praksisvirkelighed vil kunne 

sammenlignes med resultaterne i det allerede i gang værende forsøg, og derved vil vi kunne bringe 

vores aktionsforskning op på et højere organisatorisk niveau og videns dele med andre forskere. 

Det er ikke aktuelt i denne kontekst, da vi beskæftiger os med en afgrænset rapport, men 

overvejelsen skal forstås som et understøttende argument for vores valg af metode.  

Vi påtænker at påbegynde aktionsforskningen ved at udvikle og gennemføre en aktion på 

baggrund af en hypotese, som tager udgangspunkt i, hvordan vi selv formoder, eleverne i den 

pågældende praksis vil reagere i en situation, hvor de bliver sat i en sammenhæng, hvor digital 

dannelse – eller mangel på samme er det overordnede emne. Refleksioner og iagttagelser på 

baggrund af aktionen vil vi anvende til at udvikle og iværksætte nye aktioner. Igennem 

aktionsforskningens faser arbejder vi derfor både ud fra en induktiv og en deduktiv 

hypotesegenerende tilgang. Vi arbejder altså med et abduktivt forskningsafsæt. Vi systematiserer 
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vores dataindsamling gennem metoder, som er relevant i den givne kontekst – herunder analyse 

af adfærd samt mundtlig og skriftlig feedback fra eleverne (bilag 3, afsnit 11.3) 

Aktionsforskningen legitimeres ved, at den altid må suppleres af teori. Det gør vi netop ved at tage 

udgangspunkt i den allerede eksisterende viden om digital dannelse. Derved arbejder vi ikke 

nødvendigvis udelukkende med at producere ny viden, men ligeledes med at tilpasse eksisterende 

viden til nye kontekster. Et vigtigt aspekt ved aktionsforskningen er den manglende distance, der 

kan være, når vi selv er en aktiv del af de hændelser, som foregår i aktionerne. Det er derfor 

relevant at nævne, at når vi systematiserer og analyserer vores observationer, vælger vi i 

analyseafsnittet at gengive nogle af de iagttagelser, vi har gjort os i vores aktionsforskning og 

sætte dem i forbindelse med udvalgt teori. Analyseafsnittene er som nævnt baseret på vores 

hypoteseafprøvninger i aktionerne. Vi er herunder bevidste om, at uanset hvilket et teoretisk 

perspektiv eller positionering vi har, så er det os som observatører, der fortolker, og det er dermed 

vores værdivalg, der kommer frem. (Brekke & Tille, 2016). Vi prøver via vores teoretiske perspektiv 

at forstå vores observationer. 

4. Præsentation af teori og litterært afsæt for vores undervisning samt 
aktioner 

4.1. Dannelsesteori – når Wolfgang Klafki møder den digitale udvikling.  

Dette kunne være en overskrift for den første del af dette afsnit. I nedenstående vil vi kort udfolde 

begrebet digital dannelse.  

Tidligere nævnte følgeforskningsprojekt af Anne Brus definerer begrebet: digital dannelse, ud fra 

medieforsker, Jon Hoems, definition (Brus, 2016, s. 7-8). Han mener, at man bør skelne mellem 

digital kompetence og digital dannelse, som begge er vigtige komponenter. Forskellen skal ses 

ved, at digital kompetence er evnen til at kunne håndtere og administrere teknologisk indhold og 

produktion. Det er en kompetence, som konstant skal revurderes og forfines, hvis den skal udvikle 

sig i takt med samfundet. Vi har allerede nævnt, at den digitale dannelse ligesom den almene 

dannelse er svær at måle på og gøre til direkte genstand for undersøgelse. Om denne komponent 

udtaler Jon Hoem:  

 ”Digital dannelse handler om individets forhold til fællesskabet/samfundet, og det 

udvikles gennem individets evne til at se sin egen meningskonstruktion i relation til omgivelserne – 
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både lokalt og globalt. Digital dannelse er selvdannelse, hvor selve læringen ses som selvudvikling” 

(Brus, 2016, s. 8). 

Det er ligeledes denne definition, der gør sig gældende i vores undersøgelse. Hans definition 

suppleres dog af øvrige digitale dannelsesforskere i Anne Brus’ projekt, herunder Cand.mag. i 

litteratur, Lotte Nyboe, som har udgivet en bog om kommunikation og identitetsdannelse på 

nettet. Hun er enig i Hoems definition, men giver også udtryk for, at hendes digitale 

dannelsesbegreb er et udvidet kompetencebegreb. 

”Det er et begreb, der som hun selv formulerer det, er helheden omkring den enkeltes 

læring, udvikling af færdigheder og kompetence og (identitets)dannelse og formening som 

menneske (Nyboe, 2009:17)” (Brus, 2016, s. side 14) 

I den forbindelse understreger Nyboe, ligesom Hoem, at der er forskel på digital kompetence og 

digital dannelse, og hun påpeger, at forskellen kan knyttes til menneskers kapaciteter. Digitale 

kompetencer er et funktionalistisk begreb, der anvendes til at beskrive de nødvendige 

forudsætninger for at kunne agere hensigtsmæssigt, mens digital dannelse er udtryk for den 

mening, mennesker tillægger deres måde at handle på sammen med andre. Digital dannelse har 

en indbygget funktionel digital kompetence, men dannelsesperspektivet gør, at begrebet handler 

om mere end bare funktionelle færdigheder.  

”Digital dannelse er også ”væren”- det at være til stede i verden, og det har en 

intentionel rettethed mod andre”. (Brus, 2016, s. 14).  

Hvis vi anskuer digital dannelse som værende et udvidet kompetencebegreb, mener vi, at det giver 

mening at medtænke Wolfgang Klafkis tanker om kategorial dannelse.  

Klafki betonede, at der ved formal dannelse og materialdannelse er tale om to forskellige 

dannelsestilgange, der begge rummer essentielle elementer, der ikke kan stå alene. Klafki 

konstruerede en kritisk og konstruktiv dannelsesteori - nemlig teorien om kategorial dannelse. I 

denne teori formulerede han et normativt dannelsesideal. Ifølge Klafki findes der altså tre former 

for dannelse. Materialdannelse opstår i mødet med samfundslivet og det kulturelle, her er 

kundskabsstoffet og kulturstoffet dannelsens materiale. 

I den formale dannelse tager man udgangspunkt i at udvikle elevernes iboende evner. Her træder 

kundskabsindholdet mere tilbage. Det skal blot bidrage til at fremme elevernes tænkeevne, 

dømmekraft, koncentrationsevne og viljestyrke. Fælles for disse færdigheder er, at de er vigtige, 
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fordi de kan overføres til alle livets situationer og dermed komme eleverne til nytte gennem hele 

livet. Den kategoriale dannelse bygger på det syn, at dannelse er en dobbeltsidig proces, hvor 

både selve indholdet (lærerstoffet eller kulturstoffet) og individets subjektive måde at forholde sig 

på, er involveret. Den kategoriale dannelse skabes altså i samspillet mellem det materiale og det 

formale. Det ene udelukker derfor ikke det andet - de er begge nødvendige sider af samme sag. 

Vi mener, at Nyboes førnævnte pointe om at for, at vi kan nå i mål med digital dannelse, er vi nødt 

til at vægte både de digitale kompetencer og den del af den digitale dannelse, der rummer og 

udtrykker den mening, mennesker tillægger deres måde at handle på sammen med andre - derved 

kan der peges i retning mod den kategoriale dannelse. Vi arbejder altså ud fra den holdning, at 

digital dannelse ligesom den kategoriale dannelse rummer to sider af samme sag-nemlig: den 

materialedannelse (digitale kompetencer), og dét vi kæder sammen med dét vi anvender i mødet 

med andre mennesker (den formale dannelse). 

 

4.2. Digital dannelse i undervisningstilrettelæggelsen (didaktiske overvejelser) 

Vi anvender bøgerne: ”LIKE” (Hendricks og Mehlsen, 2019) samt ”Hvordan bliver vi digitalt 

dannede?” (Mehlsen & Hendricks, 2018) , som litterære afsæt for planlægning af undervisning og 

aktioner i danskforløbet omkring ansigtsløs kommunikation. Bøgerne udgør til sammen som sådan 

ikke en konkret metode, vi direkte kan overføre til vores aktiviteter, men bogen bygger på 

præmissen om vigtigheden af fællesnormer og forståelse for vores væren på sociale medier, og to 

af de begreber, som bogen opfordrer til, at vi bringer i spil, når vi vil opnå disse fællesnormer er: 

Empati og tillid. Det vil være nøgleordene, når vi tilrettelægger aktiviteter og mål i undervisningen. 

Herudover arbejder bogen ”LIKE” med værktøjer som lærere og unge (eleverne) kan bruge til at 

”identificere og forstå strukturerne bag socialpsykologiske fænomener som fx flertalsmisforståelser 

og spredningsdynamikken (…) Desuden får eleverne værktøjer til at forstå, analysere og diskutere 

aktuelle digitale problemstillinger tilrettelægge digital kommunikation” (Hendricks og Mehlsen, 

2019, s. 10). Vi påtænker derfor et fagligt fokus på de etiske dimensioner omkring hvordan digitale 

artefakter påvirker og forandrer kommunikationen, og hvordan det påvirker forholdet mellem 

individ og fællesskab.  

Den ansigtsløse kommunikation har bevirket, at vi ikke længere er tilstrækkeligt empatiske i vores 

kommunikation. Vincent F. Hendricks nævner i forbindelse med den manglende empati, at vi 
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desuden skal rette fokus mod egenskaber som tillid og myndighed. Vi skal i vores færden på 

sociale medier og platforme blive bedre til at tænke på opslagenes indhold, kontekst og 

baggrund. Vi skal med andre ord blive bedre til at sætte os i andres sted og ikke udsætte andre for 

holdninger og handlinger, som vi ikke selv vil acceptere. 

Vi vil i vores undervisningsforløb bringe emner omkring vores adfærd og handlinger på de sociale 

medier i spil, og vi vil sætte fokus på det faktum, at der både i det fysiske rum og online er en 

konstant social påvirkning af den enkelte ud fra, hvad andre gør. 

 

4.3. Identitetsbegrebet i et digitaliseret samfund 

Udover inddragelsen af ovennævnte litteratur i vores undervisningsplanlægning, arbejder vi 

ligeledes med Erwing Goffmans identitetsbegreb i vores undervisningssammenhæng. Goffmans 

teori forklarer overordnet, hvordan vores interaktion med hinanden afhænger af det rum, vi 

befinder os i. Han påtaler vores sociale ego, som han kendetegner ved vores måde at iscenesætte 

os selv på således, at vi imødekommer de normer og regler, som er til stede i den givne situation, 

for på den måde at idealisere os ved at skildre os selv bedst muligt (Goffman, 2014). I denne 

sammenhæng er det interessant, at der er en tendens til, at når et rum er digitalt, er vores 

interaktion med hinanden ofte uhensigtsmæssig – særligt hvis vi godtager Goffmans præmis om, 

at vores adfærd skal forsøge at afspejle den version af os selv, vi helst vil have, at ”tilskuerne” får 

øje på. Goffman påpeger dog, at vores ageren tager afsæt i normer og regelsæt, men hvis vi skal 

sidestille denne tankegang med hovedpointerne som Mehlsen og Vincent nævner i: ”Hvordan 

bliver vi digitalt dannede?” så opstår problemet måske netop fordi, at disse normer og regler 

endnu mangler at blive formet, fordi nutidens generationer ikke har lært, hvilken adfærd, der 

virker i det digitale rum?  

Samtidig opererer Goffman med hans faceworkteori, der dækker over begreberne: frontstage og 

backstage. Her forstås forskellen i vores adfærd, når vi er frontstage (her skal vi ofte præstere i en 

offentlig situation, og vi påtager den ”rolle”, som passer bedst til situationen) og backstage (som 

ofte foregår i hjemmet, hvor vi kan være os selv og agere mere følelsesladet). Den teori har 

professor i kommunikation, Joshua Meyrowitz, udvidet netop med tanke på et digitaliseret 

samfund. Her diskuterer han, hvordan vi i dag også kan befinde os på en ”middlestage”, hvor vores 

identitet foregår på sociale medier, og her vi kan indtage hvilken som helst rolle – også én, der 
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ligger langt fra vores kerneidentitet (Samfundsportalen, 2021 læst). Dette kan muligvis også have 

betydning for den udfordring, det kan være at indgå i en digital dannelsesproces, hvis vi i høj grad 

kan distancere vores valg i den online verden fra vores egentlige identitet.  

Teorien fungerer altså i nogle aktioner både som en del af vores hypotesegenerende afsæt, men 

Meyrowitz udvidelse af teorien er ligeledes en tanke, vi vil anvende som udgangspunkt for dialog 

og refleksion i klassen, sammen med eleverne.  

De to teorier samt bøgerne guider os i normativ retning, hvor særligt empati, identitets– og 

dannelsesbegrebet er kerneværdier og den røde tråd, når vi tilrettelægger undervisning i vores 

danskforløb om ansigtsløs kommunikation, hvor vi samtidig ønsker at styrke elevernes digitale 

dannelse.  

5. Præsentation af empirisk materiale (aktioner), forudgående 
overvejelser samt analyse af gennemførte aktioner 

Vores danskforløb varer syv uger, og i et danskfagligt perspektiv arbejder vi med følgende videns – 

og færdighedsmål (undervisningsministeriet B. -o., 2019, s. 9): 

- Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet 

- Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og 

fællesskab 

- Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale medier og kommunikation 

- Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner 

Vi har afgrænset os til at gennemføre aktioner i fire ud af syv undervisningsgange, som vores 

forløb i dansk om ansigtsløs kommunikation består af. Den tredje aktion forløber dog over to 

undervisningsgange, og vi gennemfører derfor reelt tre aktioner. Vores tanke er, at det er det 

samlede forløb, der skal bidrage til at vi kan se tegn på en udvikling i elevernes digitale dannelse. 

Ligesom vi slutteligt vurderer udviklingen i deres danskfaglige kompetencer, indenfor genren 

skriftsprog, hvor mediet er ansigtsløs kommunikation. Derfor vælger vi her at opridse, hvilke 

aktiviteter vi arbejder med i de øvrige undervisningsgange, som ikke uddybes i forbindelse med 

aktionerne her i opgaven.  

I den første uge af forløbet vil vi gennemføre en workshop i kropsprog, mimik og gestik. Formålet 

er at introducere begrebet ”kommunikation”, men ud fra det perspektiv, at eleverne skal få øje på, 

hvor stor betydning netop kropsproget har for vores kommunikation, så de har den reference som 
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kontrast til det videre arbejde med ansigtsløs kommunikation. Ved de to efterfølgende 

undervisningsgange arbejder vi i høj grad med at forstå begrebet og styrke elevernes digitale 

kompetencer. Her fokuseres ligeledes særligt på danskfaglige læringsmål omkring genreforståelse 

og på at styrke elevens evne til at analysere og formidle ansigtsløst kommunikationsindhold, og 

ligeledes deres evne til at forstå layoutmæssige krav. Eleverne skal ved disse to 

undervisningsgange analysere en selvvalgt reklame på et socialt medie. Det kan fx være et billede 

opslag på Instagram eller en vlog på YouTube. De skal herefter selv producere en fiktiv reklame, 

som de skal forestille sig, at de uploader på et socialt medie. Vi arbejder her blandt andet med 

genretræk og formidling af kommercielt indhold samt regler for markedsføring, når man 

kommunikerer betalt indhold på sociale medier. Ved den fjerde undervisningsgang synliggør vi 

begrebet ”digital dannelse” for eleverne. ”Tastaturkrigere” og ”hate på nettet” er nogle af 

overskrifterne for denne undervisning. Dette er vores første aktion, som har til formål at give os en 

fornemmelse for elevernes udgangspunkt for digital dannelse, så vi derved kan tilpasse fremtidige 

aktioner. Den femte undervisningsgang omhandler ”kommunikation i kontekst”. Første del af 

denne undervisningsgang, er en del af vores anden aktion, hvorfor denne del forklares senere, 

men i anden del af undervisningsgangen skal eleverne arbejde med sætninger, vi har skrevet, og 

forsøge at indsætte forskellige emojis i sætningerne. Formålet er, at eleverne får øje på, hvordan 

manglende toneleje og kropssprog betyder, at vi ofte bruger emojis for at styre effekten af vores 

budskab. Et eksempel kan være, at eleven får sætningen: ”Har du set hendes kjole?” – den type 

emoji, man sætter bagved den sætning, har stor betydning for, hvordan modtageren tolker og 

forstår spørgsmålet. De sidste to undervisningsgange handler om produktion af det personlige 

blogindlæg samt konstruktiv skriftlig kritik. Disse undervisningsgange forklares ligeledes detaljeret 

i følgende afsnit, da det er her, vi gennemfører vores sidste aktion. De fire undervisningsgange, 

hvor vi gennemfører aktioner, er præciseret med arbejdsmetoder, indhold og mål i bilag 2, afsnit 

11.2. 

5.1. Aktion 1 - Indledende Hypoteseafprøvning  

I tidligere praktikker har vi ligeledes arbejdet med digitale medier. Én af os har en specifik erfaring 

fra en undervisningsgang, hvor samtaleemnet med eleverne var ”hate” på internettet. Her var den 

overordnede tilbagemelding, at personer der optræder offentligt, selv har valgt deres position, og 

derfor må forvente, at de modtager ubehagelige kommentarer online. Når man kigger på den 
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generelle problemstilling, som der især er kommet fokus på i 2021, lader det til at være en generel 

tendens, at folk ikke når at tænke sig om, før de skriver en online kommentar til en offentlig 

person.  

Når vi både har erfaringer med, at eleverne ikke forstår omfanget og konsekvenserne af at 

chikanere og mobbe i det online rum, og samfundsdebatten påpeger det samme, synes vi det vil 

være interessant at undersøge, hvordan det forholder sig i den konkrete klasse, hvor vi opererer. 

For at vi bedst muligt kan tilpasse vores aktioner i danskforløbet om ansigtsløs kommunikation, er 

det vigtigt, at vi er klar over, hvordan eleverne i den pågældende klasse som udgangspunkt agerer 

og begår sig i forbindelse med digital mobning. Derfor vil vi i den første aktion sætte dem i en 

situation, hvor de bliver eksponeret for en direkte konsekvens af mobning på nettet. De skal se et 

afsnit af en dokumentar om influenceren, Fie Laursen, og hvordan en årrække med hadske 

beskeder og mobning har medført, at hun har forsøgt at tage sit eget liv. En del af vores hypotese 

er, at nogle af eleverne kan finde på at komme med ikke-empatiske kommentarer til 

dokumentaren. Denne hypotese er opstået på baggrund af tidligere nævnte erfaringer – den gang 

handlede samtalen med eleverne nemlig også om Fie Laursen – før hun blev syg. Professor i 

socialpsykologi, Ditte Marie Søndergaard, taler ligeledes om fænomenet: ”at sætte nogen uden for 

empatisk relevans”. Gennem sociale processor, hvor mobning bliver destruktivt, ser vi, at den 

enkeltes angst for at stå udenfor fællesskabet kan medvirke, at denne indgår i dynamikker, hvor 

individer i eller uden for klassen bliver gjort til genstand for afsky, og at vi simpelthen sætter 

denne person ”udenfor empatisk relevans”. Vi formoder, at det er dét, der sker, når vi har set 

eksempler på, at en klasse er fælles om at mene, at Fie Laursen ”selv er udenom” de hadefulde 

beskeder hun modtager – simpelthen fordi der opstår en dynamik, hvor eleverne formår at sætte 

Fie Laursen uden for empatisk relevans, og derved skabes en mekanisme, der handler om 

produktion af foragt (Søndergaard, 2009, s. 13).  

Når vi risikerer at igangsætte sådanne mekanismer, er vi opmærksomme på vores rolle som 

klasseledere, der naturligvis betyder, at vi ikke vil lade en sådan dynamik være gennemgående, og 

at denne i så fald skal italesættes før aktionens afslutning, så det ikke er en proces, eleverne tager 

med sig i den videre undervisning. Derfor består meget af undervisningen i denne aktion af 

samtale mellem os og eleverne i fællesskab.  
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Hypotese: Eleverne i den pågældende klasse sætter en offentlig person (Fie Laursen) 

udenfor empatisk relevans, når det eleverne hører og ser, foregår i et online forum.  

Vi vil have fokus på at hjælpe eleverne til at forstå, hvorfor denne undervisningsgang er relevant 

for undervisningen i kommunikation i dansk. Det er både en didaktisk og pædagogisk overvejelse, 

vi har gjort os, fordi vi allerede ved denne aktion vil begynde arbejdet med at gøre eleverne 

opmærksomme på, at der er et begreb, der hedder digital dannelse. Det gør vi ved at starte en 

debat i klassen, der skal bidrage til, at man på sigt kan være tryg ved at tale om det, der er utrygt – 

som fx at se andre blive mobbet på nettet. Måden hvorpå vi arbejder med denne form for 

didaktik, er via synlig læring. John Hattie er forskeren bag begrebet, og vi opererer med synlig 

læring ud fra den forståelse, at alle børn har lyst til at lære, men at læring bliver en negativ 

udfordring, hvis eleverne er fremmedgjorte i læringsprocessen. Ifølge John Hattie er synlig læring 

nødvendig for, at eleverne overhoved kan lære (Hattie, 2013). Vi har altså en forventning om, at 

en åben snak om begrebet ”digital dannelse” og om hvorfor denne er vigtig, og hvad 

konsekvensen af manglende digital dannelse er, kan være med til at give eleverne en oplevelse af, 

at de bliver indvolverede, at de indgår i en læreproces, de selv kan bidrage til, og at det bliver trygt 

og ”okay” at tale om emnet i klassen. Vi Indleder dog aktionen/undervisningen med at vise 

eleverne et ”disstrack” af Fie Laursen, som en anden YouTuber har udgivet, hvorefter vi spørger vi 

indtil, hvad eleverne mener om et sådant disstrack. De ser efterfølgende dokumentarafsnittet om 

Fie Laursen, og først herefter indleder vi samtalen vedr. online adfærd og sætter eleverne ind i 

begrebet ”digital dannelse”. Dette didaktiske valg er taget, da vi ønsker at høre elevernes 

umiddelbare kommentarer, uden at risikere, at vi påvirker deres forforståelse ved at italesætte en 

eventuel problemstilling med dem, inden de bliver eksponeret for disstrack/dokumentar, da det 

muligvis kan påvirke vores hypotese og aktionens udfald. Herefter gennemfører vi endnu en 

øvelse, hvor eleverne skal læse udskrevne hadkommentarer fra nettet højt – først ren oplæsning i 

plenum - herefter skal de prøve at sige ordene højt til en klassekammerat, de samtidig kigger i 

øjnene. Det er interessant at se, om eleverne får øje på den forskel, der kan være, når man siger 

ordene til en person, der er fysisk til stede, og når ordene omvendt skrives i et online forum. 

5.1.1. Analyse af aktion 

”Hun er et røvhul”. Undervisningen havde været i gang i max fem minutter, da en elev første gang 

ytrede sig om Fie Laursen, og dette var hans kommentar. Vores aktion var altså næsten lige 
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igangsat, da vi første gang hørte et eksempel på, at en elev udviste manglende empati for den 

person, han blev eksponeret for på skærmen. Når man kigger på vores systematisering af vores 

observationer for undervisningen og aktionen, er det da også tydeligt, at der gennem hele forløbet 

er mange eksempler, vi har markeret med den røde farve, som illustrerer hændelser, hvor eleven 

udviser manglende empati for Fie Laursen eller generelt i klassediskussionen. Det er udtalelser fra 

eleverne som: ”hun er så fucking dobbeltmoralsk”, eller da der i dokumentaren vises en 

kommentar, Fie har modtaget, hvor der står: ”skyd dig selv” og en elev i klassen siger: ”Det er sgu 

da bare konstruktiv kritik”. Det kan midlertidig være svært at bedømme, om eleverne udtrykker 

sig, som de gør, grundet en personlig foragt for Fie isoleret set, eller om det handler om, at hun er 

en offentlig person, der er distanceret fra deres egen virkelighed ved at optræde på sociale 

medier. Et mere generelt eksempel ser vi nemlig ved øvelsen, hvor eleverne læser 

hadkommentarer højt. Her taler vi om, om det helt generelt er okay at sige den slags ting til et 

andet menneske og en elev ytrer at: ”Hvis en person er fed og klam, så er det da okay at sige det 

(til vedkommende (red.))”. Vi ser dog også et eksempel på, at eleverne oplever en forskel på, hvor 

grænserne for tonen går i den ansigtsløse kommunikation kontra en kommunikationsrelation, som 

foregår i en fysisk tilstedeværelse mellem afsender og modtager. Det ser vi, da Nikita spontant 

forsøger at sidestille Fie Laursens situation som psykisk syg med sig selv, og vælger at fortælle 

eleverne, at hun lider af OCD. ”Nogle gange gør jeg nogen ting, som andre synes er underlige. Det 

er min lidelse i nogle tilfælde en forklaring på. Det er ikke en undskyldning, at Fie Laursen ikke 

tager sit udgiveransvar alvorligt, men hendes lidelse (bipolar) kan igen være forklaringen på det”. 

Nogle af eleverne syntes stadig, at det er okay at lave disstrack om Fie eller skrive 

hatekommentarer – og en elev sagde: ”Det er jo slet ikke det samme med dig. Det kan ikke 

sammenlignes”. Når vi spørger eleverne, hvorfor det ikke er det samme, er der ikke nogen, der 

siger noget. Vi formoder, at det netop kan skyldes, at Nikita står foran eleverne, som en person de 

har en relation til og derved har empati for, hvorimod Fie kan være lettere at gøre til genstand for 

forestillingen om noget, der kan være en fiktiv figur. I hvert fald ved vi, at der er forskel på, om 

eleverne kan se Nikita i øjnene og se hendes kropsprog og mimik, når hun fortæller sin historie, 

hvorimod Fies historie er en, de kender, udelukkende gennem hendes sociale medier og andres 

digitale ytringer om hende. Det har betydning for den måde, vi oplever og forstår individet på. 

Mehlsen og Hendricks skriver har i LIKE at:  
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 ” (…) Umiddelbare følelser, simultant kropssprog og spontane handlingsanvisninger 

har det svært på nettet, fordi de har brug for en større kontekst for at blive modtaget efter 

hensigten. Resultatet er, at de sociale medier fyldes med misforståelser, fornærmelser, 

fejltolkninger, fake new og en masse fejlkoordineringer” (Hendricks og Mehlsen, 2019, s. 58). De 

forklarer ligeledes begrebet pluralistisk ignorance - der kan opstå en flertalsmisforståelse i et 

fællesskab. Blandt andet om, at normen er, at tonen skal være hård, når det man debatterer, 

foregår på nettet (Hendricks og Mehlsen, 2019, s. 30).  

Vi overvejer derfor, om eleverne føler, at Fie og Nikitas situation ikke kan sammenlignes, netop 

fordi deres opfattelse af Fie udelukkende stammer fra det, de har set online. Det kan også være, at 

de vælger at være hårdere i tonen omkring hende, fordi de tror, det er dét, der forventes af dem. I 

så fald tænker vi, at der kan opstå en uhensigtsmæssig spiral – eleverne opnår ikke empati for den 

person, de ser online, fordi deres opfattelse af vedkommende er præget af eksempelvis fake news 

og fejlkoordineringer, men denne manglende empati gør dem omvendt heller ikke i stand til at 

opdage, at deres opfattelse af personen muligvis ikke er ”sand”, da den er skabt i en digital 

verden, hvor personens sande identitet kan være svær at få øje på i mangel på fællesviden, som 

der er i den online kommunikation. Ikke desto mindre er det endnu en årsag til at lære eleverne at 

være kritiske brugere af digitale medier.  

Én ting vi særligt bider mærke i er, at det er de samme fem elever som indgår i diskussionen 

løbende gennem hele aktionen, uanset hvilken øvelse i undervisningen, diskussionen er indledt 

med. Vi har observeret i pauser og anden undervisning, at det er meget generelt for klassen, at det 

er de fem elever, der ”fylder mest” i klassen. Enkelte andre elever supplerer de fem elevers 

holdninger ved at grine, men ellers er de resterende elever i klassen stort set passive i 

diskussionen. Det er interessant, hvis vi vender tilbage til Søndergaards forklaring om disse 

dynamikker, der kan skabe destruktive processer, hvor vi i en bestemt kontekst er fælles om at 

producere foragt for en person eller en adfærd. Ifølge Søndergaard skyldes det en 

eksklusionsangst hos den enkelte, og denne sociale panik undgås hos eleven ved at blive enige 

med andre elever i klassefællesskabet om, at Fies adfærd er ”afskyelig”. Det bliver derfor en 

acceptabel norm – ikke kun generelt i den digitale verden omkring Fie, men også i den konkrete 

klasse – at være fælles om at foragte Fie og derved sikre sig selv i sin egen repræsentation i 

klassen. Det interessante er den dobbelthed, vi oplever i aktionen, som bekræfter denne teori 
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men med forskellige udgangspunkter. Det faktum, at de fem elever muligvis springer med på 

hinandens manglende empati og uhensigtsmæssige kommentarer, men ligeledes at de øvrige 

elever i klassen forholder sig passive. Det bliver yderligere interessant ved aktionens afslutning, da 

vi hører, at en stor gruppe af de passive elever begynder at tale sammen og gerne vil tilkendegive 

deres meninger, når de fem dominerende elever har forladt klassen. En elev udtaler:  

 ”Det er altså virkelig mærkeligt, at de (de fem elever red.) opfører sig sådan der. De 

ville da også blive virkelig kede af, hvis nogen skrev noget ondt til dem på nettet. Det er bare de der 

drenge. Vi tror altså bare, de spiller lidt smarte. Vi kender dem godt, og de er helt vildt følsomme, 

og hvis de fx lagde et billede på Instagram, og nogen skrev, de så grimme ud, så ville de også blive 

kede af det. Vi tror bare, det er fordi X sagde Fie Laursen var et røvhul i starten. Så begynder de 

andre også, fordi de skal lyde seje”. 

Denne udtalelse støtter flere elever op om, og det er en iagttagelse, der er yderst relevant at have 

med, i og med at vi som praktikanter ikke kender eleverne så godt, som de kender hinanden. Vi ser 

dem kun i denne frontstage position, men eleverne har ligeledes et kendskab til hinandens mere 

personlige identitet samt den generelle dynamik i klassen, og de kender til de roller, som den 

enkelte kan have for vane at påtage sig. Hvis disse elever har ret i, at de fem elever, som deltog 

aktivt i diskussionen, udelukkende ytrer sig med udgangspunkt i den rolle, de typisk indtager i 

klassen, er eleverne måske fælles om at sætte Fie udenfor empatisk relevans selvom, men de kan 

samtidig godt være selvbevidste om at, at de alligevel nærer empati for hende. I så fald skyldes 

årsagen til foragtproduktionen muligvis ikke, at eleverne underbevidst eller bevidst frygter at blive 

gjort til genstand for den online eller fysiske mobning som er konteksten for indholdet af 

undervisningen, men i stedet, at de frygter at blive afsløret i deres iscenesættelse af dem selv, og 

derved risikere deres position i hierakiet. Det er uhensigtsmæssigt, hvis eleven selv forsøger at 

opretholde én bestemt rolle – eller oplever, at de fastholdes i en bestemt rolle. Både i denne 

sammenhæng, hvis det indirekte betyder, at eleven derved indgår i dynamikker, som leder til 

foragtproduktion, men ligeledes fordi det kan skade trivslen og den faglige udvikling i klassen - 

men også klassefællesskabet (Skole & forældre, 2019). Vi mener, at vi ser en negativ effekt på 

klassefællesskabet, når halvdelen af klassen netop ikke ”tør” indgå i diskussionen, fordi de er 

bange for, at de fem dominerende elever vil ”overfuse” dem. Det udtalte en af eleverne blandt 

andet også i slutningen af aktionen, da de fem elever havde forladt klassen:  
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 ”Når de er i det der humør, så er det bare os, der står for skud, hvis vi siger noget. Så 

vil de bare diskutere. De kan også finde på at komme med kommentarer om, at vi er svage, hvis vi 

siger noget følsomt, ligesom de sagde, man var svag, hvis man ikke kan tåle hate. Så vi gad ikke 

sige noget”. 

En overvejelse vi bør tage med os i fremtidige aktioner, er, at vi skal undgå at bidrage til at 

fastholde eleverne i roller, og tværtimod hjælpe dem til at blive bevidste om roller.  

Vi skal dog være opmærksomme på den balance, der skal være til stede, når vores formål er at 

arbejde med digital dannelse. Eleverne skal have lov til at have egne holdninger i debatten, men vi 

skal guide dem i at argumentere konstruktivt for deres holdninger og ikke forlænge de hadske 

kommentarer fra internettet til diskussionen i klasserummet.  

Hypotesen var, at eleverne ville sætte Fie udenfor empatisk relevans. Vi kan konkludere, at vores 

hypotese viser sig overordnet at være sand, men ud fra analyse af hændelser, aktionen førte med 

sig, oplever vi, at bevæggrunden for hypotesen ikke viser sig, som vi havde forventet. Processerne 

opstod i større grad grundet allerede eksisterende dynamikker, roller og identiteter i klassen. 

Selvom vi forud for aktionen var opmærksomme på at bryde ind overfor spontane dynamikker, 

som selve aktionen kunne udløse, var vi ikke opmærksomme på den generelle dynamik, som er i 

klassen udenfor aktionen og undervisningens indhold. Den skal med i vores overvejelser i de 

fremtidige aktioner og i vores undervisning generelt. Det er tydeligt i observationerne, at efter vi 

valgte at være synlige i vores læring og fortælle eleverne om de begreber, vi arbejder med, ser vi 

et mønster i kodningen, hvor der er færre hændelser, som er markeret med rødt, og flere der er 

markeret med grønt, som illustrerer, at eleven udviser empati.  

Hvis vores danskforløb skal bidrage til at vi kan se tegn på en udvikling i elevernes digitale 

dannelse, skal vi altså være vedholdende omkring synlig læring.  

Fordi det er de fem elever, der generelt er de mest dominerende i klassen og som gennem hele 

aktionen primært ytrer en holdning om, at det er okay at skrive hadefulde kommentarer på nettet, 

bliver det normen i klassen, når de resterende elever ikke tør at bryde ind og være kritiske overfor 

den norm. Mehlsen og Hendricks opfordrer netop til, at man forsøger at bryde med de normer og i 

stedet skaber et fælles regelsæt, som guider os i en adfærd, hvor vi alle føler os trygge i at ”være” 

online. Hvis vi skal skabe et sådan regelsæt, er vi derfor fremadrettet nødt til at træde et skridt 

tilbage og tænke den digitale dannelse endnu mere ind i den generelle dannelse i klassen. Hvis 
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eleverne skal kunne være fælles om at nå frem til et sådan regelsæt, må vi først arbejde med den 

nuværende klassedynamik, som lige nu er styret af de mest dominerende elever, der ”får lov” til at 

bestemme, hvad der er normen for digital adfærd i den pågældende klasse. Vi skal ikke gå ind og 

definere rollerne i klassen eller fraråde dem, men vi kan som lærere aktivt bryde med dynamikker, 

hvor enkeltindivider er styrende for adfærden og kommunikationen i klassen, som nævnt ved at 

indtænke øvelser, hvor alle elever i klassen får mulighed for – og er trygge ved at ytre sig. 

Opsummerende er overvejelserne for vores fremtidige aktioner, at vi formoder, det vil give 

mening at arbejde med øvelser, hvor eleverne får øje på sin egen identitetsdannelse i klassen. Vi 

skal hjælpe eleverne til et normativt  sundt fællesskab ved at være endnu mere tydelige i vores 

formål med de aktiviteter og problemstillinger, vi udsætter dem for, og vi skal fortsat synliggøre 

empatibegrebet, da vi håber, at alt dette samlet set kan bryde med den nuværende norm i 

klassen, og bidrage til en dynamik, hvor digital dannelse er noget vi kan tale om og være fælles om 

i danskundervisningen. 

5.2.  Aktion 2 – Kommunikation i kontekst 

I de værktøjer, ”Like”, stiller til rådighed, står der blandt andet, at man først og fremmest må 

kende sin gruppes adfærd. Efter aktion 1, kan vi altså konkludere, at vi ikke i tilstrækkelig grad 

havde sat os ind i, hvad det var for et fællesskab, vi opererede med, før vi forsøgte at styrke 

dennes digitale dannelse gennem vores undervisning. Klassefællesskabet og dynamikken i klassen 

er vi nu blevet klogere på, men det betyder også, at vi er nødt til at træde et skridt tilbage, da vi 

oplever, at hvis eleverne er fastholdt i roller, kan det skabe en barriere for arbejdet med digital 

dannelse, set ud fra et normperspektiv. Det er ikke vores hensigt at fremstille indtagelsen af roller 

som noget negativt – det er en del af vores identitetsdannelse, og ifølge Goffman noget, vi altid vil 

gøre igennem vores egen idealisering. Udfordringen opstår, hvis eleven ikke får lov til – eller ikke 

føler sig i stand til at træde ud af én rolle og ind i anden. Særligt hvis de føler sig fastholdt i en 

rolle, som påvirker dynamikken i klassen i en retning, hvor det bliver uhensigtsmæssigt for 

kommunikationen i klassefællesskabet. Vi vil forsøge at hjælpe eleverne til at blive bevidste om 

disse roller og konsekvenserne deraf og derved muliggøre en klassedynamik, som giver rum for et 

normativt, bæredygtigt fællesskab, der er grundlaget for at kunne arbejde med digital dannelse. 

Herudover har vi fundet ud af, at vi skal indtænke didaktiske metoder i vores undervisning, som 

betyder, at alle elever får mulighed for at ytre deres holdning i klassediskussionen. Det vi konkret 
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gør i aktionen, er at indlede undervisningen med et læreroplæg omkring Goffmans 

identitetsbegreb. Herunder præsenterer vi den ansigtsløse kommunikationsmodel. Vi taler med 

eleverne om de roller, vi altid indtager, og hvordan det ligeledes påvirker vores kommunikation. Vi 

sikrer os, at alle elever får sagt noget ved at være dialogiske i vores oplæg, og stiller eleverne 

reflekterende spørgsmål som f.eks.: ”hvad forstår du ved begrebet ”roller?” – Herefter giver vi 

eleverne mulighed for at tale sammen om spørgsmålet to og to, og så spørger vi efterfølgende ind 

til alle gruppernes tanker. 

Herudover arbejder vi i praksis med at styrke elevens forståelse for sammenhængen mellem vores 

rolleindtagen, vores kommunikation og effekten af vores budskab ved, at eleverne skal arbejde 

med kommunikation i kontekst.  

Målet med denne aktion/undervisning er, at eleverne skal opnå en viden om konsekvenserne af 

de roller, de indtager. Ud fra et kommunikativt kontekstafhængigt perspektiv, stiller vi eleverne 

overfor et dilemma, hvor de skal forestille sig, at deres kollega, som de holder af, pjækker og 

denne viden skal de videregive i en e-mail – først til deres chef, herefter til en ven udenfor 

arbejdspladsen. Eleverne skal være opmærksomme på, at de to forskellige modtagere af deres 

budskab, ligeledes kræver forskellige typer af kommunikation. Eleverne arbejder her indenfor 

danskgenren: det formelle og det uformelle brev. De skal samtidig tænke over, at måden de 

formulerer sig på, har betydning for konsekvensen/effekten af deres budskab. 

Hypotese: Gennem dilemma-aktiviteten, vil eleverne blive opmærksomme på deres egen 

rolle og konsekvensen af deres kommunikation i kontekst. Vi måler på hypotesen gennem 

observationer, hvor elevernes mundtlige refleksioner og svar danner udgangspunkt for vores 

analyse.  

5.2.1. Analyse af aktion 

Under Annikas oplæg omkring kommunikation på sociale medier, observerede vi en ro i klassen, 

som vi ikke umiddelbart, havde observeret under tidligere undervisningsgange. Eleverne var 

lyttende og reflekterende. Sidstnævnte kunne vi observere gennem den klassedialog, der fandt 

sted under og efter oplægget. Dette tolker vi som om, at eleverne fandt oplægget relevant og 

interessant. 

Vores primære formål med oplægget var, at vi gennem oplysning ville synliggøre betydningen af 

de roller vi alle indtager i vores relationer med andre mennesker, hvad enten det er online eller i 
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det fysiske rum, for eleverne. Via oplægget ville vi gøre eleverne opmærksomme på de 

problematikker vi kan opleve, når vi føler os fastlåst i bestemte roller, som vi måske har et ønske, 

om at træde ud af. Som et eksempel herpå, nævnte Annika, at hun gennem det meste af sit liv har 

kæmpet med angst, hvilket har påvirket hendes mod og evne til at træde ud af rollen, som ”hende 

den stille pige”. Vi talte om andre eksempler på denne fastholdelse af roller, herunder fortalte en 

af drengene i klassen, at han før han startede på denne skole, var blevet mobbet meget i sin gamle 

klasse. Han satte ord på, hvor svært det havde været at komme ind i ny klasse, hvor frygten for 

igen at blive mobbeoffer, fyldte meget hos ham, særligt det første år han gik her i klassen. Dét, at 

denne dreng, valgte at fortælle noget så følsomt i klassen, tolker vi som et tegn på, at det faglige 

stof er yderst relevant for såvel den enkelte elev i klassen, samt for fællesskabet i klassen.  

Da vi indledte øvelsen, hvor alle elever skulle reflektere over lærerstillede spørgsmål og 

efterfølgende tilkendegive deres tanker i klassen, var det med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

”Kan du genkende fra dit eget liv, at din identitet er noget, du forsøger at opsætte eller konstruere 

og afspille som en form for teaterforestilling? Hvilken rolle spiller de sociale medier i dette? Gør du 

det (også) uden for de sociale medier? Kan du selv finde på at tage en social maske på? Hvornår? 

Hvorfor?” 

Vi oplevede, at det var meningsfuldt at gennemføre øvelsen på en måde, hvor alle elever kom til 

orde, da det igen føltes som om, de første elevers bemærkning startede en mekanisme i klassen – 

men denne gang med et positivt udfald. Når de første elever turde være åbne i forhold til deres 

refleksioner, var det som om, at flere og flere åbnede mere op. En af drengene sagde bl.a.: ”Jeg 

kender det godt. Nogle gange føler jeg mig faktisk tvunget til at gøre nogen ting, jeg ikke har lyst 

til. Så hopper jeg med på det, de andre gør.” En pige kom med følgende kommentar: ”I skolen og 

på arbejdet er man nok lidt mere på. Man kan mærke det fysisk. Når man kommer hjem, kan man 

bedre slappe af”. 

Gennem elevernes udtalelser, ser vi altså en del tegn på, at denne diskussionsaktivitet har fået 

eleverne til at reflektere over, hvilke mekanismer, der er med til at påvirke deres adfærd. Vi så 

især tegn på, at eleverne selv oplever, at deres adfærd ændres og tilpasses ud fra, hvilken social 

kontekst de indgår i. Herunder formulerede eleverne en del eksempler på, hvordan de tilpassede 

deres adfærd i forhold til deres sociale arenaer, f.eks. derhjemme i skolen og på jobbet. (se bilag 3, 

afsnit 11.3.2).  
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Når vi talte videre med eleverne om Goffmans teori vedr. backstage og frontstage, og det faktum 

at vores handlinger og adfærd ikke kun er bestemt af, hvad vi hver især har lyst til og behov for, 

oplyste vi ligeledes eleverne om dét, at vores sociale ageren både i det fysiske rum og i det digitale 

rum, konstant påvirkes af, hvad andre gør, og af hvad vi tror andre forventer af os. Klassedialog og 

efterfølgende ”summen” i klassen, giver os en idé om, at eleverne har fået nogle brugbare 

værktøjer og en viden, der kan bruges til at modvirke uheldige kommunikative mønstre i det 

fysiske rum og digitalt.  

Som en indledning til den skriftlige opgave omkring digital kommunikation i kontekst talte vi 

videre om, hvordan vores adfærd og roller påvirkes af de kontekster, vi befinder os i. En dreng 

fortalte: ”Når jeg er på arbejde, finder jeg sig i meget mere, end jeg ville gøre normalt. Der har da 

været mange gange, hvor en kunde har råbt mig op i ansigtet. Men kunden har jo altid ret. Sådan 

havde jeg ikke accepteret at folk talte til mig generelt. En anden dreng sagde: ”På fritidsjob er man 

f.eks. meget høflig overfor sin chef og kollegaer osv.”. Elevernes udsagn viser os, at de er bevidste 

om deres egen rolle og konsekvensen af deres kommunikation i kontekst i deres livsverden. 

Da vi efter dilemma-øvelsen med fokus på både den materiale og formale dannelse tog en snak 

med eleverne omkring deres besvarelser af opgaven, stod det klart for os, at eleverne qua 

dilemmaet i vores opgave, var blevet ekstra opmærksomme på deres egen rolle, deres budskab og 

konsekvenserne af deres formulerede mail. Vi fik dermed bekræftet vores hypotese. Med 

udgangspunkt i bogen: ”Like”, hvor forfatterne fremhæver myndighedsbegrebet, og konkluderer 

at vi som lærere bør være oplysende uden at stå med løftede pegefingre:  

”En sådan (digital red.) dannelse opnås ikke gennem løftede pegefingre 

generationerne imellem, Tiden kalder på en ny orden – ikke en dogmatisk en af slagsen, hvor der 

dikteres oppefra, hvad der er godt og slet, men én, hvor generationerne både lærer af hinanden og 

uddanner hinanden” (Mehlsen & Hendricks, 2018, s. 24), kan vi dog kun håbe på, at eleverne også 

har lyst til at anvende denne viden i praksis. Vi har altså så at sige bidraget med en lille del af den 

samlede viden, som eleverne har brug for, for på sigt at kunne begå sig hensigtsmæssigt og 

ansvarlig i det digitale kommunikationsrum, og vi mener gennem elevernes mundtlige 

tilbagemeldinger, at denne viden er konsolideret – men vi kan ikke sikre os, at eleven ligeledes 

oplever denne viden som en del af dennes egentlige personlige holdning. Dog håber vi, at når 

klassen nu har været fælles om at formulere de udfordringer/konsekvenser, som de alle har 
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oplevet at stå overfor i deres kommunikation grundet de roller, de indtager, at de derved er 

tættere på at nå en fællesnorm i klassen.    

Vi mener derfor, at vi er kommet godt i mål med aktionen, hvor formålet var at præsentere 

eleverne for en fælles viden om roller og kommunikation i kontekst. Herunder henviser vi til 

begrebet fælles viden fra bogen: ”Like”, hvori der bl.a. står: ” Et fælles grundlag for en samtale 

kaldes for fælles viden og betyder, at ”jeg ved, at du ved, og du ved, at jeg ved, at…”osv. (Hendricks 

og Mehlsen, 2019). Denne fælles viden kan vi nu tage med os til den næste aktion, hvor vi tager 

næste skridt mod synlig læring omkring digital dannelse og ansigtsløs kommunikation. Fælles 

viden er nemlig en forudsætning for en etablering af elevernes vilje og evne til at følge normer, 

der er bedst for den enkelte, fordi det er bedst for alle, når vi taler om digital dannelse. 

 
5.3. Aktion 3 – Produktion af blogindlæg og fernisering   

 Gennem vores analyse af aktion 2 konkluderer vi altså, at aktiviteten har bidraget til, at eleverne 

er blevet mere bevidste om deres egne roller i en kommunikationssammenhæng. Vi har ligeledes 

fundet ud af, at vi kan muliggøre en dynamik i klassen, hvor alle elevers holdninger bliver en del af 

fællesdialogen, gennem makrostilladsering i vores undervisningstilrettelæggelse. Derved kan vi i 

højere grad planlægge undervisningen, så den nu bidrager til et læringsrum, hvor alle aktører i 

fællesskabet kan være med til at definere normen for, hvad der er acceptabel adfærd og online 

kommunikation. Hvor vi tidligere måtte træde et skridt tilbage, føler vi nu, at vi igen kan zoome ind 

på et mere direkte fokus på elevernes digitale kompetencer og digitale dannelse gennem det 

danskfaglige indhold. Det gør vi gennem denne aktion, som er delt op over to undervisningsgange. 

Vi vil indtænke elevernes skabende og funktionelle digitale kompetencer. Vi arbejder både med 

den materialedannelse, der konkret i denne aktion vil sige, at eleverne skal udarbejde et 

blogindlæg, og den formale dannelse, der træder mest frem ved anden del af aktionen, som vi 

kalder: ferniseringsdelen. 

Eleverne skal producere et blogindlæg og anvende både danskfaglige og digitale kompetencer. 

Anvendelsen af disse er desuden katalysator for deres formale dannelse, som de, som nævnt, især 

skal anvende ved ferniseringen. Vores hensigt er altså, at selve den skriftlige og kommunikative 

fremstilling af blogindlægget ikke skal stå alene, men at det samtidig understøtter en personlig 

udvikling hos eleven, hvor vi håber, det vil komme yderligere til udtryk, at de er blevet mere 

bevidste om selviscenesættelse, roller og effekten/konsekvensen af ansigtsløs kommunikation.  
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Danskfagligt bevæger vi os fortsat inden for en skriftsprogsgenre, hvor eleven skal forestille sig, at 

ansigtsløs kommunikation (blog på hjemmeside) er mediet – helt konkret arbejder vi med det 

personlige blogindlæg/subjektiv fremstilling. Vi har i del 1 af vores aktion, fokus på elevernes 

funktionelle digitale kompetencer i form af anvendelsen multimodalitet som skrift, billeder, lyd, 

video eller andre udtryksmåder. I dette tilfælde skal eleverne arbejde med den personorienterede 

kategori af blogs - herunder den selviscenesættende type.  Netop ved at bede eleverne om at 

producere en personorienteret blog, bringer vi den formale dannelse i spil.  

I anden del af aktionen er undervisningen udfoldet som en slags fernisering af elevernes 

fremstillede personlige blogindlæg, som bliver printet og hængt op i klasserummet. Eleverne skal 

derefter kommentere på hinandens opslag. Vi vil italesætte overfor eleverne, at de skal have 

tidligere dialog og refleksion om online adfærd med i deres overvejelser, når de skriver deres 

kommentarer, da de skal forestille sig, at kommentaren bliver skrevet på et online blogindlæg. Det 

er dog en vigtig pointe, at elevernes kommentarer måske alligevel vil bære præg af, at de skrives 

til personer, de kender i klassen. Derved bliver det umuligt for os at sikre, at eleverne vil 

kommentere på samme måde i en online sammenhæng, hvor de ikke har samme kendskab til 

personen på den anden side af skærmen. Vores forhåbning med øvelsen er, at vi ved at skabe et 

fiktivt online rum, hvor eleverne skal agere ud fra forhåbentlig tilegnet viden om udfordringer og 

muligheder ved ansigtsløs kommunikation, skaber refleksion hos eleverne, som vil bidrage til en 

revurdering af elevernes egne forforståelser, og derved deres fremtidige online adfærd. 

Vi tager altså et blogindlæg produceret til et digitalt medie og bringer det fysisk ind i rummet. Når 

vi beder eleverne om at gå rundt og sætte en fysisk kommentar (post it) på deres 

klassekammeraters indlæg, fremhæver vi netop det faktum, at der er et menneske bag ved 

oplægget, og at der ligeledes er et menneske bag kommentarerne. Samtidig håber vi, at når eleven 

ser sin klassekammerats glæde overfor den anerkendelse, de får gennem kommentarerne, at 

denne følelse kan overføres til det digitale rum, næste gang eleven skal til at skrive en online 

besked eller kommentar.  

I relation til vores snak om selviscenesættelse, mener vi også, at hele backstage og frontstage 

begrebet bliver tydeligt illustreret ved denne aktion. Vi bringer så at sige backstage frem til 

frontstage – i en virkelighed, hvor blogindlægget havde været postet online, havde vi befundet os 

på middlestage.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nikita Harding og Annika Lodberg BA2 Aflevering: 26.05.21 
179009 og 179011  KP 

 25 

Hypotese: Eleverne er anderkendende i deres kommunikation, når de kommenterer på 

hinandens personlige fremstillinger. Når de selv skal udgive en personlig fortælling, bliver det 

tydeliggjort for dem, hvad konsekvensen/effekten af anderkendende kommunikation kan have for 

individet og fællesskabet. Eleverne viser tegn på selvrefleksion i forhold til empati og tillid i 

fællesskaber. Vi måler på hypotesen gennem spørgeskema og elevernes egne evalueringer.  

 
5.3.1. Analyse af aktion 

Lektionen begynder med, at vi præsenterer den personlige genre i form af blogindlæg for 

eleverne. Herefter bliver eleverne sat i gang med at skrive. Der er stille i klassen, og vi oplever, at 

eleverne er engagerede i deres opgave. På et tidspunkt spørger en elev: ”Må vi godt bruge rigtige 

navne i vores tekst?” Nikita svarer, at hvis de er usikre på, hvorvidt de gældende personer vil være 

kede af, at deres navn bliver nævnt, kan de vælge at bruge et alias. Vi tolker et sådan spørgsmål, 

som værende elevens empati, der træder i kraft – da denne er opmærksom på, at skulle et sådan 

blogindlæg udgives, kan det have konsekvenser, hvis man udstiller personer i sin tekst, som ikke er 

indforstået med udgivelsen. Denne refleksion hos eleven er muligvis en effekt af tidligere øvelse 

omkring afsender/budskab/modtager og effekt forhold. En anden elev spørger, om det ikke er 

ligegyldigt, da Annika og Nikita jo ikke kender personerne. Vi gør eleverne opmærksomme på, at 

de jo skal forestille sig, at de skriver et blogindlæg, der bliver offentliggjort, og at i denne 

sammenhæng, kommer øvrige elever i klassen til at læse det. En elev udbryder: ”Ej, kunne I ikke 

have sagt det lidt før?”. Vi har altså ikke været tydelige nok i vores formulering af opgaven. Vi har 

muligvis kommet til at forvente, at når vi beder eleverne om at leve op til kravene til genren, og 

forestille sig, at det bliver udgivet i et online forum, da ville de tilpasse deres tekst, så den matcher 

et produkt, de ville føle sig trygge ved, at andre skulle læse. I dette tilfælde bliver det dog igen 

klart for os, at synlig læring, og særligt rammesætning og tydelighed omkring 

undervisningsaktiviteterne er noget, vi konstant skal være opmærksomme på, hvis vi vil styrke 

elevernes læringsproces med henvisning til John Hattie (Hattie, 2013). Et positiv udfald af denne 

udfordring var dog, at nogle elever nu ytrede, at det de havde skrevet, var alt for personligt til, at 

det var noget andre kunne læse. Her oplevede vi særligt ét tilfælde, hvor to elever henvendte sig 

til en pige, der var i tvivl om sit indlæg, og spurgte ind til det. ”Må vi spørge, hvad det er for en 

begivenhed i dit liv, du har skrevet om?”. Pigen fortalte kort de to elever, hvad det drejede sig om. 

Vi tolker de to elevers kommunikation med pigen som værende meget anderkendende, da de 
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sagde til hende, at de godt kunne forstå, hvis hun ikke havde lyst til at ”udgive” indlægget, men at 

de alle i klassen delte noget personligt, og at de i hvert fald aldrig kunne finde på at ”sige noget” til 

det”. Allerede her mener vi altså, at vi oplever, at eleverne er bevidste om deres kommunikation, 

og hvad ”den gode tone” betyder for fællesskabet og individet. Vi iagttager altså her, for anden 

gang i aktionen, et eksempel på, at eleverne er empatiske i deres holdning til andre, når det, de 

udgiver, er meget personligt. Måske fordi de selv er i gang med at producere tekst, som kan være 

grænseoverskridende at dele med andre. I hvert fald har en elev skrevet i feedback til os at: ” Jeg 

syntes det var lidt grænseoverskridende, at de skulle læse den, men jeg syntes, det er okay, da de 

også selv har skrevet en, jeg skulle læse” (Elev, 10. klasse). Til ferniseringen så vi overordnet, at 

eleverne imødekom genrekravene til subjektiv fremstilling i form af blogindlæg, der var dog 

variation i den måde, som eleverne valgte at formulere sig på. Da vi selv gik rundt sammen med 

eleverne og læste både indlæg og kommentarer, kom vi til at tale om, at der er stor forskel på, 

hvordan man modtager kommentarer, og dette måske ligeledes afhænger af, hvilken type 

afsender, man er. Nogle elever var meget sårbare, og det lod til, at det var andre elever af samme 

type, der blev tiltrukket af disse indlæg og skrev en kommentar, som var hensigtsmæssig i den 

sammenhæng. Omvendt var der nogle indlæg, som var af lidt ”grovere” sproglig karakter, og de 

modtog ligeledes kommentarer, som matchede sproget. Måske skal vi ikke altid være så bange for 

elevernes sprog, så længe de har en forståelse for konteksten og relationen i budskabet. Det 

mener vi altså, at vi så, at eleverne havde i denne sammenhæng. Vi har talt om, at da vi startede 

forløbet, er vi måske ubevidst kommet til at have vores egen forforståelse for, hvad der er 

acceptabelt sprog i vores kommunikation på nettet, for meget i spil, men når vi arbejder med 

større fællesskaber, tænker vi, at det kan være skadende for udviklingen og læreprocessen, da vi 

derved kan komme til at fremstå som korrigerende i forhold til elevernes adfærd. Det skal vi 

undgå, sagt med udgangspunkt i tidligere nævnte citat fra bogen: Hvordan bliver vi digitalt 

dannede? som netop forklarer, at vi ikke skal stå med løftede pegefingre, men i stedet være 

oplysende på et samfundsmæssigt normativt niveau, særligt når vi som en del af 

dannelsesbegrebet, ligeledes ønsker at have et fokus på myndighedsaspektet. Vi mener ikke, at vi i 

vores observationer af hinandens undervisning har set eksempler på, at vi direkte har fremstillet 

vores egen personlige forestilling som værende ”det rigtige”, men vi er i hvert fald blevet 

opmærksomme på, at selv hvis det er noget, vi gør ubevidst, kan vi selv være skyld i, at et 
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bæredygtigt fælles normativ, som er bedst for alle, bliver svært at opnå. Vi skal derfor huske, at 

vores egen tilstedeværelse i aktionerne og i klasserummet, betyder, at vi skal være med til at 

definere normen for online adfærd sammen med eleverne og huske på, at vi er mange identiteter i 

det samme rum med forskellige holdninger, som et eller andet sted skal mødes i en midte, for at 

normen bliver værdifuld for alle.  

Når vi efter ferniseringen spurgte eleverne i den skriftlige feedback, hvorvidt der var forskel på, 

hvordan de formulerede sig til folk de kendte, og fremmede, var det majoriteten af klassen, der 

var bevidste i denne sammenhæng – måske på baggrund af de refleksioner, de har gjort sig 

undervejs i forløbet. En elev svarede blandt andet til spørgsmålet, at: ” 100%, man kender dem 

man kenders grænser, og man har interne ting som man ikke har med fremmede.” Der var få 

blogindlæg, som ikke tydeligt imødekom krav til den personlige genre, men ud fra elevernes 

feedback, mener vi, at det skyldes, at de ikke følte sig trygge ved at skulle lade andre læse deres 

personlige fortællinger. En elev svarede direkte, til spørgsmålet om, hvordan det havde været, at 

andre skulle læse det: ”Ikke fedt. Grænseoverskridende”. Det havde betydning for hans skriftlige 

opgave, men selvom, at eleven ikke imødekommer alle danskfaglige mål i denne sammenhæng, 

mener vi dog alligevel, at det har betydning for elevens digitale dannelse, da vi får et indtryk af, at 

eleven alligevel er bevidst om, hvad kommunikationens effekt har af betydning, når han selv 

”frygter” andres kommentarer til hans formidling.   

Vores hypotese viser sig at være sand i forbindelse med den konkrete aktion. Når vi efterfølgende 

læser elevernes feedback på det overordnede forløb (bilag 3, 11.4.3.) mener vi dog også, at 

undervisningen som helhed har bidraget til både elevens udvikling af danskfaglige evner og viden 

indenfor kommunikation samt digitale kompetence, men ligeledes at der er skabt udgangspunkt 

for en udvikling i elevens digital dannelse, herunder særligt elevens selvrefleksion i forhold til 

empati og tillid i digitale fællesskaber.  Når vi spørger, hvad eleverne har fået ud af forløbet, svarer 

en elev blandt andet, at: ”Jeg har fået et bedre indblik i, at mennesker opfører sig af en grund, og 

bag en skærm kan det være svært at have en stopknap for nogle.” og en anden svarer: ”Det har 

fået mig til at tænke mere over mine hensigter og måder at formulerer mig på, alt efter hvem jeg 

skriver til. Det er vigtigt at vide, at ens beskeder nemt kan misforstås.” Herudover er det 

interessant, at vores iagttagelse fra aktion 1, hvor vi konkluderede, at det normativ, der blev skabt 

af et fåtal elever i klassen, ikke var den fællesnorm, som de øvrige elever egentlig var 
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interesserede i at bidrage til, kom til udtryk igen i evalueringen. Når vi spurgte eleverne, om 

forløbet har fået dem til at tænke over, hvordan de formulerer sig på sociale medier, skriver en 

elev: ”Ikke specielt meget, da jeg nok også altid har opført mig pænt på de sociale medier. Men 

tror en del af klassen godt kunne lærer noget af det.” Vi tolker ud fra det svar, at selvom nogle 

elever mener, at de godt ved, hvad der er hensigtsmæssig online adfærd, kan vi stadig være fælles 

om at mene, at det er et emne, der er vigtigt og relevant at have fokus på. Vi oplever altså 

overordnet, at vores undervisningsforløb har vist tegn på, at elevens digitale dannelse samt 

kompetence er styrket gennem aktiviteter i det danskfaglige indhold om ansigtsløs 

kommunikation.   

Man kan dog argumentere for, at det er elevens almene dannelse, der kommer i spil i flere tilfælde 

af vores undervisning, og at vi ser eksempler på hensigtsmæssig kommunikation i det fysiske rum, 

hvor der oveni købet er en relation mellem afsender og modtager. 

Vores forhåbning er dog fortsat, at ved at pointere dette eksempel for eleverne, at de derved vil 

overføre deres erfaringer fra undervisningen til andre situationer, hvor de f.eks. står overfor at 

skulle kommentere på et online indlæg, og at vi derved indirekte styrker elevens digital dannelse.  

Da den almene dannelse og den digitale dannelse begge bl.a. indbefatter, at man evner at kunne 

begå sig socialt og etisk i relation til andre mennesker, hvad enten det er i en fysisk eller virtuel 

virkelighed, vil vi ikke kunne adskille og- eller vurdere, om dét vi ser i disse sammenhænge, er tegn 

på almen dannelse eller digital dannelse.  

Vi nævner, at empati og tillid er kernebegreber, når vi arbejder med digital dannelse. I vores 

efterfølgende didaktiske og reflekterende samtaler i arbejdet med analyse af alle tre aktioner, er vi 

umiddelbart overraskede over, hvor mange gange vi kan læse i observationerne, at vi selv griber 

situationerne og bruger sårbare eksempler fra vores eget liv til at mikrostilladsere 

rammesætningen i øvelserne og for at åbne op for det autentiske, dialogiske klasserum (med 

henvisning til Olga Dyste (Canger & Kaas, s. 194). Vi har talt om, at det måske netop er en af 

årsagerne til, at eleverne selv endte med at vælge at være sårbare og åbne i deres personlige 

fremstilling og deres personlige erfaringer i klassesamtalen. Vi mener derfor at kunne konkludere, 

at en overvejelse, der kan være yderst meningsfuld i arbejdet med elevernes empati og tillid i 

forhold til digitale dannelse, er netop at invitere til et læringsrum, hvor man kan være tryg ved at 

være åben og ærlig. Når vi hver især spontant valgte at investere egne oplevede følelser og 
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livserfaringer i undervisningen, oplevede vi altså en umiddelbar positiv effekt ved elevernes 

reaktioner.  

6. Diskussion – dannelsesbegrebet anno 2021 

I indledningen nævner vi folkeskolens formålsparagraf, og vi sætter spørgsmålstegn ved, om man 

ikke allerede indtænker digital dannelse i skolerne som en del af den almene dannelse? Vi kunne 

konkludere, at det stadig er et begreb, som nogle lærere kan finde vanskeligt at indtænke i deres 

undervisning. Generelt har dannelsesbegrebet længe været det overordnede mål i folkeskolen, og 

den gældende formålsparagraf har været enslydende siden 2006 (undervisningsministeriet B. o., 

2020). Den forklarer, hvordan vi gennem god undervisning, relationsarbejde, samarbejde på tværs 

af aktører og klasseledelse skal skabe demokratiske medborgere, som efter folkeskolen er 

forberedt på at begå sig i et demokratisk samfund, hvor vores adfærd ligeledes giver rum for 

demokratisk dialog.  

Siden 2006 er samfundet blevet langt mere digitaliseret. Det udfordrer vores måde at tænke 

dannelse på, da vi nu ligeledes har et ansvar for at klæde vores børn på til en hverdag, hvor de skal 

navigere i de muligheder og udfordringer, den teknologiske og digitale udvikling har medført. Det 

er et emne, der de senere år har været undersøgt og forsket meget i. Vi har allerede nævnt 

tekforsøget, hvor man på 46 skoler undersøger udbyttet af teknologiforståelse som et fast og 

separat fag på skoleskemaet (Tekforsøget, 2021 læst). Herudover har vi været optaget af 

forskningsprojektet: Digital dannelse i børnehøjde (Brus, 2016). I projektet indleder Anne Brus sit 

projekt med samme udgangspunkt som vores – dannelsestankegangen. Vores overvejelser 

byggede dog på en holdning om, at folkeskolens formålsparagraf måske er forældet og bør 

revurderes med henblik på et i dag digitaliseret senmoderne samfund. Følgeforskningsprojektets 

indledende stilling til dannelsestanken er mere en diskussion om, hvordan dannelsesaspektet er 

blevet nedprioriteret i grundskolen i takt med et større politisk fokus på målstyret undervisning. I 

rapporten skriver de: 

” (…) siden hen har reformpædagogikken og tanken om det ´frie´barn været udfordret 

af en mere instrumentel og målorienteret tilgang til læring” (Brus, 2016, s. 7). 

Herefter citerer de forfatteren af bogen: Childhood and new learning in a nordic context, Niels 

Kryger, som udtaler: ”Dannelsestankegangen er blevet nedprioriteret til fordel for fokus på læring 

og det kompetente barn” (Brus, 2016, s. 7). 
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Selvom udgangspunktet for rapporten - og vores overvejelser omkring almen dannelse i denne 

kontekst varierer, er der ikke desto mindre sammenfald i den holdning, at dannelsesbegrebet – 

om det er nedprioriteret, forældet eller noget helt tredje, fortsat må være vores højeste 

motivation for elevernes skolegang og fremtid. Derved er det en nødvendighed, at digital dannelse 

bliver en del af vores almene pædagogiske og didaktiske overvejelser i grundskolen. Ellers frygter 

vi, at det vil blive en umulig opgave at følge med tiden og forberede fremtidige generationer ”til 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” 

(undervisningsministeriet B. o., 2020). 

For at diskutere dette indleder vi med at tune ind på nogle af de grundlæggende forandringer og 

ændrede rammebetingelser, som grundskolen står overfor i relation til den digitale udvikling. 

Tilbage i 2001 pegede den spanske sociolog Manuel Castells på, at digitale eller virtuelle 

omgivelser ikke kan forstås som adskilte fra den analoge fysiske virkelighed i informationsalderen. 

Dog er det først i 2010érne, at vi for alvor kan se, at det digitale er: 

” (…) an extension of life as it is, in all its dimensions and with all its modalities” 

(Castells 2001:118) (Levinsen, 2019, s. 9). 

For unge i dag har de sociale medier og det digitale altid eksisteret, og netop derfor 

sammensmelter det fysiske og det digitale rum sammen i en fælleskultur. I de generationer, hvor 

man ikke er vokset op med sociale medier, kan det f.eks. anses som værende uhøfligt at afbryde 

en samtale i det fysiske rum for at besvare en besked fra et socialt medie, hvor det for de unge, 

der lever i den sammensmeltede fælleskultur, er omvendt. Når vi nævner denne mulige kløft 

mellem generationer, er det for at understrege, at der er mange nuancerede aspekter i spil i 

forhold til at kunne konstituere normer for samvær. 

”Man kan sige, at i stedet for at udgøre digitale og virtuelle fænomener i den fysiske 

omverden, som vi forholder os praktisk til, udgør det digitale i dag en grundlæggende eksistentiel 

dimension på lige fod med den fysiske dimension” (Levinsen, 2019, s. 10)  

De ældre generationer er ikke digitalt dannede fra deres skolegang. Skolen i dag indtænker digital 

dannelse i fagene. Eleverne, samfundet og vores tilgang til viden er forandret siden ældre 

genrationer gik i skole. Skolen har ændret kerneopgave fra at dele viden til at skabe læring. 

Læreren har ikke længere den særlige position, hvor de er besiddelse af en mængde unik viden, de 

skal give videre. I dag kan instruktioner og viden findes nemmere og hurtigere på nettet. Men, 
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hvad er så lærernes opgave i dag, hvis vi skal skabe de bedste betingelser for udviklingen af 

elevernes digitale dannelse? 

For at belyse, hvordan vi som samfund kan holde skole, hvor vi nu og fremadrettet kan sikre, at 

skolen kan ruste børn og unge til at blive livsduelige samfundsdeltagere og medborgere i deres 

voksenliv, må vi slå fast, at dannelsen allerede sker via fagene. I forhold til den digitale dannelse, 

ser vi egentlig i skolens indhold og mål, at man har rettet ind for at læreren skal tilpasse sin 

undervisning, så der bliver skabt rum for en udvikling af elevernes digitale dannelse. Denne 

igangværende proces, ser vi konkret i danskfaget i fælles mål under kompetenceområdet 

kommunikation (it og kommunikation), og vi ser det i forhold til 21st. century learning skills. Vi så 

det ligeledes i vores forundersøgelse, hvor nogle af lærerene indtænker målene i deres 

undervisningstilrettelæggelse, men vi så samtidig, at flere kan opleve begrebet som værende 

”diffust” eller svært at tilgå – eller måske bare svært at formulere i en egentlig 

undervisningssammenhæng. Vi har også slået fast, at digital dannelse handler om mere og andet 

end blot digitale færdigheder/kompetencer, men at digital dannelse også handler om, at eleverne 

udvikler deres evner til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale virkelighed og til at 

kunne reflektere over digitale muligheder og udfordringer. Som undervisere står vi somme tider 

overfor elever, der har langt større digitale færdigheder (materiale færdigheder) end vi selv, og 

her kan man føle sig utilstrækkelig, men vi må stadigvæk vægte den formale del af den digitale 

dannelse højt i vores undervisning. Vi må ifølge Camilla Mehlsen (Mehlsen & Hendricks, 2018) 

droppe myten om, at de unge i dag er digitalt indfødte og skrue op for dannelsen. For selvom børn 

og unge i dag er vokset op med sociale medier og ansigtsløs kommunikation, har de også indenfor 

dette område brug for, at vi som skole klæder dem på med formal og material dannelse, der 

tilsammen vil bidrage til deres kategoriale dannelse, set ud fra et normativt ideal. Blot fordi 

eleverne dagligt anvender de nye kommunikationskanaler, kan vi ikke tage forgivet, at de 

reflekterer over, hvordan de bruger dem. Danskfaget kan give eleverne brugbart værktøj, som de 

kan bruge i de digitale kommunikationsformer. Online kommunikation er et grundvilkår for os alle, 

og arbejdet med området er vigtigere end nogensinde før- i hvert fald hvis vi ser på, hvor meget 

debat der er omkring tonen på de sociale medier. Danskfaget skal lære eleverne at analysere, 

reflektere, og navigere i online kommunikation.  
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Svaret på, om hvorvidt folkeskolens formålsparagraf bør ændres, må efter vores opfattelse være 

”ikke nødvendigvis”, men et forslag kunne være at ændre ordlyden, så § 1. lyder således:  

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 

gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 

kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den 

enkelte elevs alsidige udvikling og evne til at kommunikere i forskellige kontekster. (rød 

tekst er tilføjet af os).  

Hvis vi vælger at tilføje denne sætning, understreger vi i hvert fald præmissen om, at den 

sammenhæng elevernes dannelse finder sted i - altså konteksten for dannelsen- i dag rummer 

både det fysiske og digitale rum. I bund og grund, rummer digital dannelse mange af de samme 

aspekter som det ”gamle” dannelsesbegreb - den digitale verden har blot tilføjet muligheder og 

udfordringer på livets vej mod at blive dannet.  

”Dannelse handler om det at blive til nogen, ikke om at blive til noget. Digital 

dannelse handler dybest set om at kunne begå sig, tage del i og bidrage til fællesskaber og udvise 

agtværdig social adfærd i en digital tid. Intet menneske kan danne sig selv uden at stå i et forhold 

til andre mennesker.” (Hendricks, 2021). Det er i vores væren med andre mennesker, at vi udvikler 

os, og i vores væren med mennesker er kommunikationen det bærende element. 

Gennem vores undersøgelse er vi dermed kommet frem til, at vi ikke nødvendigvis mener, at 

formuleringen af folkeskolens formålsparagraf er forældet, og måske skal vi heller ikke ændre i 

formuleringen? – men vi skal udvide vores perspektiv, når vi læser den, så vi som 

skole/organisation/lærere/pædagoger ikke blot påtænker folkeskolens formål, som værende et 

mål om elevens medborgerskab i det fysiske rum, men ligeledes i det digitale. Vi skal så og sige 

forsøge at undgå, at digital dannelse bliver set som en isoleret komponent, den bør være del af 

den almene dannelse i et digitaliseret senmoderne samfund. Derfor kan man måske diskutere, at 

det ikke blot er eleverne i skolen, der skal blive enige om en fællesnorm for digital adfærd, som er 

bedst for alle, men ligeledes, at vi, som påtager os den rolle at guide eleverne i denne 

dannelsesproces, også må blive enige om et normativ, som lyder på, at vi alle har ansvar for at 

følge med tiden – også i vores undervisning, da vi ikke kan komme udenom, at en stor del af 

elevens fremtidige liv vil foregå digitalt – det vil vores også.  
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På sigt vil det betyde, at digital dannelse ikke blot skal være en del af danskfaget, men også må 

være et mål i de øvrige humanistiske fag i folkeskolen, ligesom det almene dannelsesbegreb har 

været det indtil nu. Men foreløbig rækker vores undersøgelse til at afdække, hvordan vi kan se 

tegn på, at elevernes digitale dannelse – og kompetence bliver styrket i danskfaget, hvorfor vi i 

følgende afsnit vil give forslag til konkrete handleperspektiver, som andre lærere kan anvende i 

deres undervisningstilrettelæggelse i danskfaget.  

7. Handleperspektiver 

7.1. Før undervisningen 

Først og fremmest må man som lærer kende sin gruppes adfærd. Undersøg udgangspunktet for 

digital dannelse i klassen. Guid eleverne gennem oplysning, så de i fællesskab kan få øje på, hvad 

god kommunikation har af betydning for både individet og fællesskabet. Det kan være via øvelser, 

hvor eleverne arbejder med kommunikation i kontekst. For at undgå, at det er få elever i klassen, 

som definerer normen for fællesskabet, kan det være gavnligt at differentiere 

undervisningsaktiviteterne, og allerede i makrostilladseringen af undervisningstilrettelæggelsen 

indtænke øvelserne på en måde, hvor der ikke blot lægges op til ”åben dialog”, men hvor alle 

elever bliver ”tvunget” til at ytre sig.  

7.2. Under undervisningen 

Gennem arbejdet med den udvidede kommunikationsmodel, hvor skriftsproget er genren og 

ansigtsløs kommunikation er mediet, kan eleverne få øje på, hvad effekten af deres budskab 

betyder, og hvordan vores måde at kommunikere på skriftligt, ligeledes har forskellige 

konsekvenser, alt efter hvem modtageren af budskabet er. Når eleverne arbejder med skriftlig 

ansigtsløs kommunikation i forskellige kontekster, åbner det samtidig op for muligheden for at 

styrke elevens digitale kompetence. Det kan være gennem produktion af reklamer til Instagram, 

formidling via e-mail eller analyse af en YouTube video – i denne sammenhæng bør eleverne 

ligeledes præsenteres for krav til layout. Gennem produktion af elevtekster, kan man som lærer 

med stor gavn indtænke empatibegrebet, som en vigtig del af elevens egen selvrefleksion i 

forbindelse med den digitale dannelse. En tilgang til en god, åben og empatisk samtale i klassen, 

kan være gennem dialogisk højtlæsning eller dialogisk debat, hvor du som lærer inviterer til 

åbenhed, ved selv at være åben omkring dine tanker og holdninger til emnet – uden at være 
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korrigerende. Eleverne skal føle, at de er velkomne til at dele deres tanker uanset, hvad de er. Det 

kan lade sig gøre så længe samtalen er dialogisk, for så kan man som lærer hele tiden gennem 

mikrostilladsering ”styre” samtalen og gennem tricker-spørgsmål få eleven til at udvide sin undren 

og argumentere for sine holdninger.  

Det kan i denne sammenhæng være meningsfuldt at bringe elevernes produktion af tekst og 

analyse ind i det fysiske klasserum og lade eleverne læse og kommentere på hinandens indlæg. 

Særligt arbejdet med blogindlæg er efter vores vurdering værdifuldt, da denne subjektive 

teksttype igen inviterer eleverne til at være åbne og personlige i deres fremstilling. Hvis man som 

lærer kan biddrage til en læringsrum, hvor eleverne ”tør” at imødekomme disse genrekrav, kan vi 

på samme tid muliggøre en proces hos eleverne, hvor de bliver selvbevidste omkring, hvad andres 

kommentarer betyder for dem selv, når de er personlige, og derved – hvad deres kommentarer 

betyder for andre. Indled øvelserne med samtale, og tal med eleverne om, hvorfor 

anderkendende konstruktiv kritik bidrager til et godt fællesskab.  

7.3. Efter undervisningen 

Gennem mundtlig og skriftlig evaluering kan vi undersøge elevernes potentielle udvidede 

forforståelse. Hvis eleverne gennem øvelser i det fysiske rum har fået øje på konsekvensen af 

forskellige måder at kommunikere på, kan vi gennem hermeneutikken efterfølgende skabe et 

bredere rum for dialog og refleksion og opmuntre eleverne til at viderebringe disse erfaringer til 

det digitale rum.  

8. Konklusion 

Digital dannelse er et komplekst begreb, der dels henviser til en proces, hvor vi som personer i den 

digitale tidsalder skal erhverve os en bred vifte af kompetencer for at blive digitalt dannede. Set ud 

fra et danskfagligt perspektiv ser vi, at den didaktiske udfordring er størst og mest komplekst, når 

vi arbejder med den formale del af dannelsen. Det er her, at arbejdet mod en fælles normativ 

retning kommer i spil.  

I vores undervisning var begreberne empati, tillid og identitet den røde tråd for vores forløb om 

ansigtsløs kommunikation - det var dermed den formale dannelse, der vejede tungest på 

vægtskålen.  
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Vi var bevidste om, at vi ikke skulle anvende løftede pegefingre for at forsøge at styre eleverne i en 

normativ retning. Vi lærte også selv, at vi som generationer (lærere og elever) både kan og skal 

lære af hinanden og uddanne hinanden i at være menneske online og offline, for i fælleskab at 

kunne formulere og forstå betingelserne og vilkårene for god online adfærd.  

Måden hvorpå vi i vores undersøgelse har kunnet se tegn på, at elevernes digitale dannelse er 

blevet styrket gennem vores danskforløb om ansigtsløs kommunikation, har blandt andet været 

ved at vurdere elevernes udvikling af empatiske evner, når det kommer til forståelsen for 

effekten/konsekvensen af egen og andres kommunikation. Det har vi konkret vurderet gennem 

elevtekster, hvor genren har været skriftsprog, og mediet har været ansigtsløs kommunikation. 

Her har vi ligeledes set tegn på elevernes øgede digitale kompetencer gennem forløbet, i takt med 

at eleverne har vist viden om hensigtsmæssig kommunikation i forskellige kontekster og medier og 

samtidig imødekommet layoutkrav indenfor den digitale genre. Ydermere har vi været 

opmærksomme på en øget bevidsthed om en ændring i det fællesnormative i klassen, hvor der 

gennem forløbet er blevet givet plads til, at alle elever i fællesskabet bliver hørt, og eleverne er 

derved kommet tættere på en dynamik, hvor de kan være fælles om at definere denne acceptable 

online adfærd. Denne bevidsthed har vi set udviklet via læreroplæg, synlig læring, oplysning og 

efterfølgende dialog i klassen, og både mundtlig og skriftlig elevfeedback har vist tegn på, at 

forløbets indhold og problemstillinger i nogle tilfælde har bidraget til overvejelser og eventuel 

genreflektering i elevens egen forforståelse. Ved at kende vores elevgruppes adfærd og 

makrostilladsere vores undervisning i danskforløbet til en form, der har inviteret til åbenhed, tillid 

og refleksion, oplever vi altså at have muliggjort en læringsproces, der ikke blot imødekommer 

arbejdet med fællesmål for danskfaget indenfor kompetenceområdet: kommunikation, men som 

samtidig har bidraget til elevens forståelse for værdien af en anderkendende kommunikation. Når 

vi har anvendt problemstillinger fra det digitale rum og arbejdet med dem i det fysiske, håber vi 

på, at de tegn vi har oplevet på elevernes øgede bevidsthed om kommunikation, bliver til 

erfaringer, de vil tage med sig, når de fremadrettet kommunikerer og begår sig på nettet.  

At undervise elever man ikke kender i forvejen i digital dannelse med et normativt sigte, var i 

nogle situationer som at navigere i uroligt og udfordrende farvand, men vi holdt kursen og kom i 

land med det, vi håbede på i dette forløb. 
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8.1. Efterfølgende refleksion  

Efter undersøgelsens afslutning, og vores afsluttede praktik, har vi haft en del samtaler om, at der 

ikke er nogen garanti for at de tegn, vi så på digital dannelse hos eleverne, vil ”blive hos eleverne”, 

når vi forlader dem. Til den overvejelse kan vi blot konkludere, at digital dannelse ikke er noget, vi 

kan nå i mål med på syv uger – og heller ikke på syv år, da der ved det digitale dannelsesbegreb, 

ligesom dannelsesbegrebet generelt, forstås at der er tale om en livslang proces. Hvis vi løbende 

igennem elevernes skoletid skal styrke elevens dannelse, herunder den digitale, må vi altså også 

blive ved med at udvikle os selv og vores egen forståelse for begrebet, i takt med at samfundet 

udvikler sig.   

Vi har i vores praktikforløb været en lille del af elevernes lange dannelsesforløb. Vi kan i et forløb 

som dette og generelt i løbet af en hel skolegang som lærere præsentere eleverne for en masse 

brikker, der tilsammen kan danne grundlag for det, som de på et tidspunkt selv kan samle til et 

større billede. Vi kan ikke på forhånd vide, hvor mange af disse brikker, de vælger at bruge, men vi 

føler, at vi har forsøgt at leve op til vores proffesionsfaglige ansvar, og vi forlader klassen med en 

oplevelse af, at vi og eleverne imellem har været fælles om at få opbygget et klasserum, hvor 

empati og tillid gør sig gældende i dele af elevernes interne kommunikation, og forhåbentligt også 

i deres kommunikation på nettet.   

9. Perspektivering 

Til den mundtlige del ønsker vi blandt andet at tale mere om det autentiske, dialogiske klasserum. 

Vi ønsker samtidig at udfolde vores handleperspektiver fra opgaven i mere konkrete danskfaglige 

forslag.  
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11. Bilag 
Følgende afsnit indeholder bilag til opgaven. 
 
11.1. Bilag 1 – Udsnit af resultat af forundersøgelse (spørgeskema) 
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11.2. Bilag 2 - undervisningsforløb, hvor der gennemføres aktioner 
 
Undervisningsforløb (aktion 1) 
 

Fag, klasse, 
dato og tid 

Indhold og 
materialer 

Arbejdsmetoder Fællesmål/læringsmål/tegn 
på læring 

Dansk, 10.X, 
15.04.21 
08:20 – 09:50 

08:20 – 08:30 
Eleverne ser et 
”disstrack” på 
YouTube, hvor Fie 
Laursen bliver 
”disset” af en 
anden YouTuber. Vi 
taler om det i 
klassen – er sådan 
et disstrack okay?  
 
08:30 – 09:00 Vi ser 
et afsnit af en DR-
Dokumentar om Fie 
Laursen: ”Dør jeg, 
så dør jeg”.  
 
09:00 – 09:15 Vi 
taler om disstracket 
igen. Nu kan vi se, 
hvor syg Fie er – 
både at psykiske 
diagnoser, men 
også grundet 
psykisk nedbrud 
efter længere tids 
online mobning. 
Har eleverne 
ændret holdninger, 
eller er det stadig 
okay at ”disse” 
hinanden online? 
 
09:15 – 09:00 Vi 
laver øvelsen: Læs 
en hate kommentar 
fra nettet højt til 
din sidekammerat.  
 

Se video samt klasse 
diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se video 
 
 
 
 
 
Diskussion og debat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelsen gennemføres 
to og to, men 
overværes af de 
resterende 
klassemedlemmer 
 

Eleven kan diskutere etiske 
spørgsmål vedrørende 
kommunikation på internettet 
 
Læringsmål/tegn på læring: 
 
Eleven forstår begreberne: 
afsender, budskab, modtager 
og kan diskutere disse forhold  
 
Eleven kan diskutere begrebet 
udgiveransvar 
 
Eleven kan diskutere 
begrebet: empati i en 
kommunikationssammenhæng 
 
Eleven forstår begrebet: digital 
dannelse 
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09:00 – 09:30 Vi 
taler om øvelsen. 
Var det svært? Var 
det nemt? Hvorfor? 
 
09:30 – 09:50 
Klassediskussion 
(praktikant er 
ordstyrer) Hvordan 
skal vi 
kommunikere 
online? Hvad er 
okay? Hvad 
accepterer vi i de 
fysiske rum? – Er 
der forskel på 
grænserne fysisk og 
online? Hvad er 
digital dannelse? 
Hvad er empati?  
 

Opsamling/evaluering 
på aktivitet i plenum 
 
 
 
Diskussion og debat 

 
Undervisningsforløb (aktion 2) 
 

Fag, 
klasse, 
dato og 
tid 

Indhold og materialer Arbejdsmetoder Fællesmål/læringsmål/t
egn på læring 

Dansk, 
10.X 
22.04.2
1 
08:20 – 
09:50 

08:20 – 08:40 
Kommunikationsmodelen, 
afsender/budskab/modtager/ef
fekt samt roller og 
iscenesættelse 
 
08:40 – 08:45 
Refleksionsspørgsmål to og to 
 
08:45 – 09:00 Gennemgang af 
eleverne refleksioner samt 
klassedialog om roller og 
iscenesættelse 
 
09:00 -09:15 Introøvelse – 
kommunikation i kontekst 
(emojis) 

Læreroplæg 
 
 
 
 
Aktivitet i par 
 
 
Klasse dialog 
 
 
 
 
Gruppeøvelse og 
gennemgang/fremlægg
else af fund 
 

Eleven har viden om 
nuancer i sproget og 
sprogets virkning 
 
Eleven har viden om 
sprog og sprogbrug, 
sprogets variation og 
forskellige funktioner 
 
Læringsmål/Tegn på 
læring: 
 
Eleverne forstår den 
udvidede 
kommunikationsmodel 
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09:15 – 09:50 Dilemma øvelse 

Individuel skriftlig 
fremstilling 

Eleven er reflekterende 
omkring deres egen rolle 
indtagen i forskellige 
situationer 
 
Eleven kan diskutere 
egen rolleindtagen og 
dennes konsekvenser for 
kommunikation 
 
Eleven kender – og 
imødekommer 
genrekrav inden for den 
personlige genre 
(formelt og uformelt 
brev) 
 
 
 

 
Undervisningsforløb (Aktion 3) 
 

Fag, klasse, dato 
og tid 

Indhold og 
materialer 

Arbejdsmetoder Fællesmål/læringsmål/tegn 
på læring 

Dansk, 10.X 
29.04.21 + 
06.05.21 

Aktion 1:  
08:20 – 08:40 
Introduktion: Den 
personlige genre 
(blogindlæg – 
genrekrav og 
layout) samt 
udpensling af formål  
 
08:40 – 09:50 
Eleverne skriver 
deres blogindlæg 
 
Aktion 2 
 
Eleverne færdiggør 
deres blogindlæg og 
hænger dem op i 
klassen 
Konstruktiv kritik – 
online og i det 

 
 
Læreroplæg 
 
 
 
 
 
 
Individuel skriftlig 
fremstilling 
 
 
 
 
Individuel skriftlig 
fremstilling 
 
 
Læreroplæg 
 

Eleven kan diskutere 
betydningen af digitale 
kommunikationsteknologier 
for eget liv og fællesskab 
 
Eleven har viden om 
sammenhængen mellem 
digitale medier og 
kommunikation 
 
Eleven har viden om sprog 
og sprogbrug, sprogets 
variation og forskellige 
funktioner 
 
Læringsmål/Tegn på læring 
 
Eleven kender – og 
imødekommer genrekrav 
inden for den digitale 
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fysiske rum samt 
udpensling af formål 
med fernisering 
 
Fernisering (husk 
sodavand, snacks og 
post-its) 
 
Evaluering 

 
 
 
 
Fælles øvelse 
(individuel 
kommentering) 
 
Mundtlig evaluering i 
plenum samt skriftlig 
individuel summativ 
evaluering 

personlige genre (subjektiv 
fremstilling) 
 
Eleven forstår og er 
reflekterende omkring 
effekten af 
kommunikationsbudskaber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nikita Harding og Annika Lodberg BA2 Aflevering: 26.05.21 
179009 og 179011  KP 

 43 

11.3. Bilag 3 – Observationer og systematisering 
 
I vores systematisering, har vi udvalgt episoder fra undervisningen, da en fuldstændig gengivelse 

af vores observationer ville munde ud i en omfangsrig systematisering, og vi er nødsaget til 

afgrænset grundet formalia (max 10 sider bilag) omkring rapporten. Vi er i den forbindelse 

opmærksomme på, at vores udvælgelsesproces og systematisering kan påvirke vores fund. 

Ligesom, at vi er opmærksomme på, at vores forforståelse altid vil påvirke resultaterne. 

 
11.3.1. Aktion 1 
Metode: kodning af udvalgte observationer 

Tegn på, hvorvidt eleverne i den pågældende klasse oplever offentlige personer som værende 

empatisk irrelevante, når det eleverne hører og ser, foregår i et online forum.  

- Elev udviser manglende empati for Fie Laursen eller manglende empati generelt. 

- Elev udviser empati for Fie Laursen eller empati generelt. 

Undervisningen indledes med en kort introduktion til de to film eleverne skal se.  

Da disstracket sættes i gang på tavlen, siger en af drengene højt: ”Hun er et røvhul, hun er så 

fucking dobbelt moralsk”. En anden dreng siger: ”disstracks er bare mega fede”. En del elever 

griner under afspilningen af tracket. 

Efter afspilningen spørger vi ind til hvordan de tror, at Fie Laursen har det med disse disstracks. En 

af drengene siger: ”Hun har på hendes profil på en måde opfordret til prostitution. I og med at 

disstracket ikke kommenterer på andet end hendes sang, synes jeg, at det er helt okay”. En anden 

dreng siger: ”Fie har selv bedt Guld Dennis om at lave tracket”. En anden dreng siger: ”Guld Dennis 

har lavet dét for at få mere trafik på hans kanal”. En pige siger med stille stemme: ”Altså, jeg har 

set dokumentaren om Fie, hun har det svært”. Herpå svarer en af drengene: ”Nå okay- så Fie er 

knækket? Hun startede som mobbeoffer, så kom hun med i Paradise, hvor hun selv mobbede. Hun 

træffer så mange forkerte valg. Det er sgu da nemt at hakke på hende”. Snakken om disstracket 

rundes af. Vi giver nu en kort introduktion til dokumentarafsnittet ”Dør jeg, så dør jeg”. Vi spørger 

om, de ved hvad bipolar lidelse er, og om de har en viden om, hvad denne lidelse indebærer. Der 

er ikke nogen elever, der byder ind med svar. Vi forklarer, at man ved bipolar lidelse f.eks. kan 

opleve at være manisk, hvorved ens adfærd bl.a. kan være ukritisk, opstemt, vrede og opstemt. 

Desuden forklarer vi, at lidelsen ofte medfører depression og angst. Vi gør det klart for eleverne, 

at der ligger en sygdom bag Fies handlinger, og selvfølgelig skal der være udgiveransvar, men at 
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det også er os som brugere, der skal være kritiske i forhold til, til hvem vi følger. En elev siger at: 

”Fie ikke burde være influenser grundet hendes lidelse”. Nikita siger: ”Jeg lider af OCD. Nogle gange 

gør jeg nogen ting, som andre synes er underlige. Det er min lidelse i nogle tilfælde en forklaring 

på. Det er ikke en undskyldning, at Fie Laursen ikke tager sit udgiveransvar alvorligt, men hendes 

lidelse (bipolar) kan igen være forklaringen på det”. En elev siger: ”Det kan ikke sammenlignes. Det 

er slet ikke det samme”.  

Vi starter afspilningen af dokumentaren. I introen af dokumentaren, der er filmet kort efter Fies 

selvmordsforsøg, kører der på skærmen en masse kommentarspor, ét af dem lyder: ”Skyd dig 

selv”. Herpå siger en af drengen: ”Det er sgu da konstruktiv kritik”- han og nogle af hans 

sidekammerater griner højt. I dokumentaren ser man blandt andet, hvordan Fie oplever enormt 

psykisk ubehag efter at have været i bad, vi hører Fie fortælle om, hvordan hun påfører sig selv 

fysiske smerter, når hun er i bad. Fie udtaler med tårer løbende ned ad kinderne: ”Jeg føler min 

hud er beskidt”. En af drengene siger højt: ”Det er den sgu da også”. 

Et stykke henne i dokumentaren ser vi, at Fie får overmandet hendes angst og går en tur i skoven 

med hendes hund. Der møder hun nogle børn, og hun bliver voldsomt overmandet af angst. To af 

drengene griner højt, da Fie oplever denne angst i mødet med børnene. Der er særligt én elev, der 

kommer med mange kommentarer undervejs i dokumentaren. Han sidder sammen med tre andre 

drenge, hvoraf særligt de to kommenterer på hans bemærkninger. Den sidste dreng er stille og 

passiv. Fie fortæller i dokumentaren om de hadbeskeder, hun fik i forbindelse med hendes 

selvmordsforsøg. Da hun nævner kommentaren: ”Dø nu- du kan godt”, griner et par af drengen 

højt i klassen. Det er de samme fem drenge, der skiftevis kommer med højlydte kommentarer 

under afspilningen af dokumentaren. 

Efter dokumentaren spørger Nikita, om det er okay at udøve psykisk vold? En elev svarer: ”Nej, de 

ting, der bliver skrevet, er ikke for børn”. En anden elev siger: ”Det er at gå over grænsen, at skrive, 

at nogen skal dø”.  

Efter afspilningen af dokumentaren fortsætter vi en klasserumsdialog om disstracket og 

dokumentaren. Vi gør eleverne opmærksomme på, at grunden til, at vi viste netop disse to indslag, 

var for at få dem til at reflektere over, hvor grænserne går. Og spørger, om de synes, at det gør en 

forskel, om det er en offentlig person eller en privat person, der bliver udsat for hadefulde 

kommentarer eller disstracks. Der bliver fra nogle af eleverne i klassen givet udtryk for, at det i 
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orden at lave disstrack om både offentlige og private personer. En dreng siger: ”Det er helt okay at 

lave disstrack om private personer, man skal bare forvente at få den igen”. En anden dreng siger: 

”Det er jo ikke ulovligt”. En dreng siger: ”Det er lidt noget andet, hvis man laver et disstrack med en 

fra skolen”. Han siger efterfølgende, at folk skal kunne ignorere mobning. Diskussionen er heftig i 

klassen, og vi tager en spontan beslutning om at fortælle eleverne, hvad vi umiddelbart oplever, 

der sker i klassen - at mange af dem lige nu sætter Fie Laursen udenfor det, der hedder empatisk 

relevans. Vi forklarer, at det der ofte sker, når en offentlig person træffer nogle valg, så bliver vi 

fælleskab enige om, at det er okay at ”disse” Fie, fordi, at vi sætter hende udenfor empatisk 

relevans. Det betyder at: ”Vi kan godt blive enige om, at hende har vi ikke empati for, fordi at hun 

har gjort nogle dumme ting, og så kan vi være fælles om det”- siger Nikita. 

En elev siger: ”hvis vi f.eks., snakker om Travis Scott, eller en anden kendt rapper, så ser man dem 

jo ikke som rigtige mennesker, men som guder”. Vi siger herpå, at det netop er den debat, vi gerne 

vil frem til.  Vi siger, at vi glemmer at huske, at de her mennesker er lige så rigtige mennesker som 

alle os andre. En dreng siger: ”Jeg synes, at det er at gå over stregen, at skrive til hende, at hun 

skal dø. Der er ikke en tanke bag det, det er folk der skriver det impulsstyret, uden at tænke over, 

om hun bliver ramt af det. Men i forhold til disstracks synes jeg ikke, at det er så slemt igen”, 

afslutter han.  

Vi gør eleverne opmærksomme på, at vores grænser for, hvornår noget er mobning og hvordan vi 

som modtagere oplever og føler de kommentarer eller beskeder, vi modtager, kan være vidt 

forskellige, og at det er her, at empatien kommer i spil. Vi skal kunne sætte os i andres sted.  

Vi forklarer eleverne lidt om selve dannelsesbegrebet set i relation stil formålsparagraffen. Vi 

snakker lidt videre om, at fordi meget af vores kommunikation i dag foregår online på digitale 

medier, er digital dannelse yderst relevant. Vi runder snakken af. Annika introducerer den næste 

øvelse. Hun indleder med at forklare, at uanset om vi arbejder med direkte kommunikation eller 

ansigtsløs kommunikation, så er byggestenene i kommunikationen altid den samme. Der er altid 

tale om en afsender, et budskab og en modtager. Vi gør det klart for eleverne, at netop den 

ansigtsløse kommunikation vil være afsættet for vores fortsatte danskfaglige forløb. Vi fortæller 

eleverne, at vi for at kunne komme i mål med en mindre hård tone i vores onlinekommunikation, 

er nødt til at definere nogle fælles normer, for hvad ”god ansigtsløs kommunikation” er. Vi 

fortæller eleverne, at vores formål med forløbet blandt andet er, at vi hos eleverne får sat gang i 
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nogle refleksioner omkring den gode tone på nettet. Vi pointerer, at eleverne i forløbet skal 

klædes på til en bedre forståelse af begrebet digital dannelse i forbindelse med ansigtsløs 

kommunikation.  

Annika introducerer nu den næste øvelse. Vi deler nogle sedler ud til eleverne. På sedlerne er 

nogle tilfældige hadske kommentarer, som vi har fundet på nettet. Vi deler sedler rundt til nogle 

elever, og de bliver nu bedt om at sige kommentaren til deres sidekammerat. Den første dreng 

siger kommentaren højt. Vi beder dem om at gøre det én ad gangen, så vi alle sammen kan høre 

kommentaren. Eleverne er støjende. Vi siger til eleverne, at de gerne må melde fra, hvis de mener, 

at beskederne er for grænseoverskridende. Eleverne griner og småsnakker. Den første dreng læser 

beskeden op. Modtageren af beskeden er en dreng, han løber ud ad døren og smækker døren. Alle 

griner. Han kommer hurtigt tilbage, og griner højt. Der læses nu flere beskeder op. En af eleverne 

siger: ”Det er virkelig nogle tiårige, der har skrevet det her”. Hvorpå en anden drenge svarer: ”Nej, 

det er det netop ikke”. De næste syv beskeder læses nu højt, mange elever griner højt, hver gang 

en besked bliver læst højt. 

Efter øvelsen, siger vi, at vi ikke håber, at nogle af eleverne kunne finde på at sende sådan nogle 

beskeder. Der bliver grinet højt i klassen. Da vi spørger eleverne, om de synes, at det er okay at 

sende sådan nogle beskeder. En dreng siger: ”Hvis en person er fed og klam, så er det sgu da helt 

okay at sige det til ham”. Drengen siger derefter: ”Der er stor forskel på hvordan man reagerer på 

at modtage sådan nogle beskeder”. Vi snakker lidt videre om hadske kommentarer. En dreng siger: 

”Man kan jo bare lade være med læse kommentarerne”. En pige siger derpå: ”Man kan vel også 

bare lade være med at skrive dem?”. Vi gør det klart for eleverne, at det aldrig er modtageren, der 

har ansvaret for hadeske kommentarer, det er afsenderen. En elev siger: ”Som jeg ser det, kan 

man som kendt person, ikke klare sig uden hate”. En elev siger: ”Man kan ikke tilfredsstille alle, jeg 

er enig, at hvis du har en negativ holdning-så lad være med dele den”. 

Vi snakker videre, om at man har et ansvar i forbindelse med deltagelsen i den demokratiske 

debat. Man har et valg, om at trække sig, hvis man er uenig. Vi taler om mobning. Og en elev siger: 

”I dag får vi også ondt i røven over andre mennesker. Kassedamen i netto, bliver vred over, at 

influenser som Fie kan tjene gode penge, trods alle hendes fuckups”. En elev nævner, at også 

politikkere bliver udsat for hate. Vi snakker nu videre, om det faktum, at netop den hårde tone, for 

nyligt blev taget op under spørgetimen i folketinget. Vi nævner megafonmålingen, der viste at 66% 
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af den danske befolkning ikke tør indgå i den demokratiske debat online, fordi de er bange for at 

modtage grimme beskeder. Vi forstsætter snakken om den demokratiske debat og brugen af 

skældsord i den sammenhæng. Der kommer en livlig diskussion i klassen. Folk taler i munden på 

hinanden. En dreng siger: ”Så må man holde sig ude af den demokratiske debat, jeg er ligeglad. 

Hvis man ikke har ben nok i næsen, så må man holde sig ude af debatten”. 

Vi taler videre om den demokratiske debat, og pointerer overfor eleverne, at en stor del af den 

demokratiske debat foregår online. 

En dreng nævner, at han også ved, at det med hadske kommentarer indenfor fodbold, har været 

et stort problem. Vi tager en snak om dette. En elev siger: ”Jeg synes i det hele taget, at vi burde 

tage politik væk fra de sociale medier”,- ”det skaber ikke andet end skænderier”, siger han. Vi 

snakker videre om tastaturkrigere. Vi tager fat i den aktuelle problematik som både X-factor 

dommere og deltagere har været åbne omkring i forbinde med den hårde tone på nettet. Vi gør 

det afslutningsvis klart for eleverne, at problemet med digitaldannelse ikke kun er aktuelt blandt 

de unge, men at mange af de lidt ældre generationer sender hadske og nedladende kommentarer. 

Vi siger, at grunden til, at særligt den ældre generation ofte afsender hårde kommentarer i den 

offentlige rum, måske netop er, at de ikke har været vant til at kunne deltage i den demokratiske 

samtale online, og at de ikke har indgået i debatter vedr. digital dannelse. Vi afslutter med at sige, 

at vi håber på at eleverne i dette forløb bliver mere beviste om konsekvenserne af deres egen og 

andres adfærd på de sociale medier. Da timen slutter løber de fem drenge, som har indgået mest i 

klassediskussionen hurtigt ud ad døren. Fire piger og et par drenge bliver siddende og begynder at 

tale. Vi hører en pige sige: ”Det er altså virkelig mærkeligt, at de opfører sig sådan der. De ville da 

også blive virkelig kede af, hvis nogen skrev noget ondt til dem på nettet”. Vi sætter os ned til 

gruppen og spørger, hvad de taler om. Den samme pige siger: ”Det er bare de der drenge. Vi tror 

altså bare, de spiller lidt smarte. Vi kender dem godt, og de er helt vildt følsomme, og hvis de fx 

lagde et billede på Instagram, og nogen skrev, de så grimme ud, så ville de også blive kede af det. 

Vi tror bare, det er fordi X sagde Fie Laursen var et røvhul i starten. Så begynder de andre også, 

fordi de skal lyde seje.”. Nikita spørger, hvad årsagen var til, at pigerne ikke sagde så meget i 

undervisningen. En anden pige siger: ”Når de er i det der humør, så er det bare os, der står 

forskud. Så vil de bare diskutere. De kan også finde på at komme med kommentarer om, at vi er 

svage, hvis vi siger noget følsomt, ligesom de sagde, man var svag, hvis man ikke kan tåle hate. Så 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nikita Harding og Annika Lodberg BA2 Aflevering: 26.05.21 
179009 og 179011  KP 

 48 

vi gad ikke sige noget”. En anden pige siger: ”På en måde forstår jeg godt, hvad de mener.. Jeg 

synes også, det er forkert, de ting Fie Laursen har gjort på nettet. Men jeg synes bare ikke, det 

betyder, at man skal skrive, hun skal dø”. Vi spørger, om vi må citere pigerne i vores opgave. Det 

må vi gerne. Den første pige tilføjer: ”I skal altså også vide, at de der drenge altid er sådan, når vi 

diskuterer. Det er ikke kun overfor jer”.  

 
11.3.2. Aktion 2 
Metode: Kodning af udvalgte observationer  
Vi koder og systematisere vores observationer med udgangspunkt i følgende tegn:  

- Eleven er opmærksom på deres egne roller, relation og konsekvensen af deres 
kommunikation 

Annika er ordstyrer i samtalen, men vi har valgt primært at nedskrive elevernes tilbagemeldinger 

her, da det er dem, der er interessante for vores hypotese. 

Nikita præsenterer den ansigtsløse kommunikationsmodel og forklarer den. Efterfølgende laver 

Annika et læreroplæg om roller i en kommunikationssammenhæng med udgangspunkt i Goffman 

og Meyrowitz teori. Annika nævner, at hun har kæmpet med angst hele sit liv, og hun kæmper 

med at bryde ud af rollen som ”den stille pige”. Eleverne får en række spørgsmål, de skal snakke 

om to og to. Efterfølgende spørger Annika alle par, hvad de har talt om. Følgende sætninger er 

elevernes tilbagemeldinger.  

Dreng: ”Jeg kender det godt. Nogle gange føler jeg mig faktisk tvunget til at gøre nogen ting, jeg 

ikke har lyst til. Så hopper jeg med på det, de andre gør.”  

Pige: ”Altså man kan jo godt nogle gange ændre sig lidt, når man er sammen med nogen bestemte 

personer, så tænker man mere over, hvad man siger og sådan noget.” 

Pige: ”Det jo også på Instagram. Der poster man jo kun de gode ting.”  

Dreng: ”Man er jo sig selv både der hjemme og i skolen. Det er bare to sider af én.”  

Pige: ”Man vil gerne opfattes forskelligt, alt efter hvem man er sammen med. Det kommer også an 

på, hvor godt man kender folk.”  

Dreng: ”På fritidsjob er man f.eks. meget høflig overfor sin chef og kollegaer osv.” 

Dreng: ”Når man er på arbejde, finder man sig i meget mere, end man ville gøre normalt. Der har 

da været mange gange, hvor en kunde har råbt mig op i ansigtet. Men kunden har jo altid ret. 

Sådan havde jeg ikke accepteret at folk talte til mig generelt.” 
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Pige: ”Jeg kan godt sige fra overfor min chef f.eks. hvis jeg ikke får min løn eller feriepenge. Det er 

også grænseoverskridende.” 

Pige: ”Vi talte om, at vi synes, vi er de samme. Men derhjemme tilpasser vi os måske lidt mere 

vores forældre. Der er mere roligt. I skolen skal vi være mere ”friske og oppe og køre.” 

Dreng: ”Vi snakkede om, hvordan vi var i skolen og derhjemme. Vi er lidt anderledes i skolen.”  

Dreng: ”Mit energiniveau ændrer sig alt efter, hvem jeg er sammen med. Der er flere jokes, og man 

er måske mere intern med nære venner. Hvis der var en, der stod og råbte ad mig på arbejdet, så 

ville jeg smide dem ud.” 

Pige: ”Vi snakkede om, hvordan man er i skolen. Jeg har en meget kort lunte derhjemme. Det er 

nok fordi, når jeg kommer hjem efter en lang dag, kan jeg ligesom give slip.”  

Pige: ”I skolen og på arbejdet er man nok lidt mere på. Man kan mærke det fysisk. Når man 

kommer hjem, kan man bedre slappe af.”  

Dreng: ”Jeg har altid lært af min far, at man skal bare være sig selv. Så i skolen prøver jeg at være, 

som jeg er derhjemme. Men det gør også, at jeg er ret genert og måske holder mig meget i 

baggrunden. Jeg finder mig måske også nogle gange i lidt for mig, når nogen siger noget til mig.” 

Eleverne er gennem hele aktiviteten meget stille. De lytter meget til Annika og hinanden, når de 

fortæller, hvad de har tænkt over i refleksionsøvelsen.  

 
11.3.3. Aktion 3 
Metode: Kodning af udvalgte observationer samt udsnit af anonymiserede elevbesvarelser.  
Vi koder og systematisere vores observationer med udgangspunkt i følgende tegn:  

- Eleven er anderkendende i sin kommunikation overfor andre elever i klassen  
- Eleven er opmærksomme på egne roller og konsekvensen af deres kommunikation 
- Lærer arbejder med danskfaglige læringsmål/fællesmål – eleven imødekommer 

danskfaglige læringsmål/fællesmål (inkl. Digital kompetence) 
- Eleven er reflekterende om, hvad der er hensigtsmæssig – uhensigtsmæssig adfærd i det 

digitale rum 
 
Nikita introducerer dagen. Hun opsummerer sidste undervisningsgang og taler med klassen om, 

hvad de kan huske fra sidst (kommunikation i kontekst). Herefter gennemfører Annika er oplæg 

om fremstilling af blogindlæg, krav til genren og layout. Eleverne bliver bedt om at skrive et 

personligt blogindlæg, der skal handle om en dag i deres liv, der har haft betydning for dem. 

Eleverne går i gang med at skrive. En dreng er bekymret for, om han kan skrive en hel side. Vi 

siger, at han skal gøre det så godt han kan. Klassens dansklærer støtter ham. Der er stille i klassen. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nikita Harding og Annika Lodberg BA2 Aflevering: 26.05.21 
179009 og 179011  KP 

 50 

Eleverne skriver på deres computere. En elev spørger: ”Må vi godt bruge rigtige navne i vores 

tekst?” Nikita svarer: ”Hvis I er bekymrede for, at personer i jeres historie, bliver kede af, I bruger 

deres navne, kan I bruge et alias”. Elev: ”Hvis det kun er dig og Annika, der skal læse det, er det så 

ikke lige meget? I kender dem jo ikke”. Nikita: ”Det er ikke kun os, der læser det. De andre fra 

klassen kommer til at læse det. Elev: ”Ej, kunne I ikke have sagt det lidt før?” Nikita: ”Jo, men I skal 

huske, I skriver et blogindlæg, og I skal forestille jer, det bliver udgivet og er offentligt til alle. Så I 

skal skrive noget, I ville være trygge ved at udgive.” Pige 1 til to andre piger: ”Jeg er nødt til at lave 

mit om. Jeg var ellers kommet langt. Men det her er nok for personligt”. En af de to andre piger: 

”Jeg har skrevet, om den gang min lærer gik bort. Det er også meget personligt, men det gør da 

ikke noget?”. Pige 1: ”Jeg synes, det her er mere personligt”. To drenge til pige 1: ”Må vi spørge, 

hvad det er for en begivenhed, du har valgt at skrive om?” Pige 1 fortæller få detaljer. Dreng: ”Jeg 

kan godt se det. Mit er også meget personligt. Men vi skriver jo alle noget personligt. Jeg forstår 

godt, hvis du ikke vil udgive det, men du skal bare vide, at vi siger jo ikke noget til det, hvis du gør”.  

Til ferniseringen hænger eleverne deres blogindlæg op. Vi vurderer, at samtlige elever 

imødekommer krav til layout og viser skriftligt, at de forstår genren: subjektiv digital fremstilling.  

Udsnit af elevernes skriftlige feedback:  

Må man sige, hvad man vil online? 

”Nej, man MÅ godt, men man SKAL ikke, fordi det kan såre andre.” 

”Nej det må man ikke. Det ondt at skrive noget der krænker og gør en ked af det.”  

Hvordan var det at skulle lade resten af klassen læse dit personlige blogindlæg? 

” Jeg syntes det var lidt grænseoverskridende, at de skulle læse den, men jeg syntes det er okay, da 

de også selv har skrevet en jeg skulle læse.” 

”Ikke fedt, grænseoverskridende” 

Tænkte du over, hvordan du formulerede dig, når du skrev kommentarer til dine 

klassekammeraters blogindlæg? 

”Ja, det gjorde jeg, jeg tænkte over at de har skrevet en personlig historie, og de vil ligesom mig 

ikke have det fedt, hvis de fik en negativ kommentar.” 

Er der forskel på, hvor meget du tænker over det, du skriver til en, du kender, og en du ikke 

kender på digitale medier? 
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Har forløbet i dansk fået dig til at tænke mere over de konsekvenser, der kan være, når man 

f.eks. kommenterer noget på sociale medier? 

”Man tænker over hvordan man formulerer sig på de sociale medier.” 

”Ja, at der er mange der faktisk ser mere på de negative kommentarer, end de positive... og jeg ved 

at ved at skrive dårlige kommentarer kan have en indflydelse på den person der modtager den 

negative kommentar.” 

”Ja, det har det helt sikkert, man fik mere indforståelse på emnet.” 

”Ikke specielt meget, da jeg nok også altid har oplært mig pænt på de sociale medier. Men tror en 

del af klassen, godt kunne lærer noget af det.”  

Hvad har du samlet set fået ud af forløbet om ansigtsløs kommunikation? 

”At jeg har fået et bedre indblik i at mennesker opfører sig af en grund, og bag en skærm kan det 

være svært at have en stopknap for nogle.” 

”jeg har fundet ud af at det, man skriver, kan ramme folk – Man må sige hvad man vil online med 

undtagelser, jeg mener gerne man må være kritisk og lidt grov osv. Men man kan også komme til 

direkte at mobbe nogen (red.)” 

”Det har fået mig til at tænke mere over mine hensigter og måder at formulerer mig på, alt efter 

hvem jeg skriver til. Det er vigtigt at vide, at ens beskeder nemt kan misforstås.” 
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