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Indhold

●Jeppe Bundsgaard fokuserer på, hvordan digital 

dannelse i dag blandt andet omfatter kompetencer til 

produktion af multimodale tekster. Han giver bud på, 

hvilke typer tekster eleverne skal kunne producere, og 

på hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så de 

udvikler disse kompetencer.



Målet er dannelse?!

●”Oplysning er menneskets udtræden af en selvforskyldt 

umyndighed. Umyndighed er manglende evne til at bruge sin 

forstand uden andres ledelse” (Kant)

●”Almendannelse er i denne henseende ensbetydende med at få en 

historisk formidlet bevidsthed om centrale problemstillinger i 

samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden at opnå den 

indsigt, at alle er medansvarlige for sådanne problemstillinger, og 

at opnå en beredvillighed til at medvirke til disse problemers 

løsning” (Klafki 2001, p. 74)

–Selvbestemmelsesevne

–Medbestemmelsesevne

–Solidaritetsevne



Målet er deltagelse?

●[Progressive samfund] tilstræber at forme de unges 

erfaringer således, at disse ikke skal reproducere de 

gældende vaner, men skabe bedre vaner, så det 

fremtidige voksne samfund er en forbedring der 

skyldes dem selv (Dewey 1916).



Ja, målet er dannet deltagelse

●[...] derfor må uddannelsesinstitutionerne og de pædagogiske 

bestræbelser, der foregår der, åbne sig over for den virkelighed de 

lærende er en del af uden for skolen, åbne sig over for deres 

allerede eksisterende eller mulige erfaringer og kontroverser. 

Uddannelsesinstitutionerne og de pædagogiske bestræbelser må 

bevidst og målrettet – gennem grundige undersøgelser, projekter 

og praktiske forløb – opsøge denne virkelighed og sætte det, man 

har erfaret, til diskussion inden for skolens rammer

–(Klafki 2001, p. 84).



Digital dannelse

●Hvad er det vi i dag må støtte eleverne i bevidst og 

målrettet at undersøge og beskæftige sig med i 

praktiske forløb?

●Hvad er det der skal opsøges og sættes til diskussion 

inden for skolens rammer?



Eksempler på udfordringer i videns- og 

netværkssamfundet I

●Borger og forbruger i netværkssamfundet

–Digitale fodspor, data mining, digital borgerservice, 

deltagelse i digitale offentlige rum osv.

●Varekøb og finansiering

–Valg af mobilabonnement, kviklån

●Privatøkonomisk planlægning

–Hvad er mine økonomiske muligheder? Hvad skal jeg 

vælge?

●Deltagelse i politisk debat

–Vurdering af statistik og økonomiske argumenter



Eksempler på udfordringer i videns- og 

netværkssamfundet II

●Ansigtsløs kommunikation

–Konflikt i e-mail, digital mobning, samarbejde osv.

●Informationssøgning

–Søgeord, vurdering af søgeresultatside, vurdering af 

fundne sider

●Læsning af multimodale tekster

–Læsning på skærm af ikoner, layout, design, 

hypertekst osv.

●Kommunikationskritisk kompetence

–Integrerede reklamer, gamification, vurdering af 



Produktion i vores liv

●Alle producerer multimodalt – i alle dele af deres liv

–Arbejder:

●Artikler, rapporter, breve, vejledninger, forslag, 

produktbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser, instruktioner, 

referater, projektbeskrivelser.

–Borger:

●Læserbreve, foreningsplakater/-opslag/-forslag osv., 

klager mv.

–Person:

●Festinvitationer, efterlysninger, lykønskninger mv.



Plakater før...



Grafikere og typografer...



Og plakater nu...



I dag er grafikeren en computer

●Ekspertise flyttet til it

–Ekspertise erstattet af 

amatører med it



Hvad er ICILS

●The International Computer and Information Literacy 

Study 2013

●Informationskompetence er

–”et individs evne til at anvende computere til at 

undersøge, skabe og kommunikere med henblik på at 

deltage effektivt derhjemme, i skolen, på 

arbejdspladsen og i samfundet”

●To kompetenceområder

–At indsamle og håndtere information

–At producere og udveksle information



Eksempler fra testen



Fordeling af elevernes CIK-score



Fire kompetenceniveauer

1)De mindre gode (fra 407 til 491 points)

–Kan bruge computere som redskaber. Basal forståelse 

af layout.

2)De middelgode (fra 492 til 576 points)

–Kan samle information, udarbejde simple digitale 

produkter og kender til hacking

3)De dygtige (577 til 661 points)

–Vælger oplysninger, er begyndende kritiske og 

designer flotte produkter

4)De meget dygtige (over 661 points)



Kompetencer til produktion

De 

mindre 

gode

Bruge software til at beskære et billede.

Placere en titel på en central placering på en hjemmeside.

Vælge en passende titel til en præsentation.

Beherske basale farvevalg når de tilføjer indhold til et simpelt webdokument.

Indsætte et billede i et dokument.

De 

meget 

dygtige

Vælge relevante billeder fra digitale kilder til at repræsentere en proces i tre faser.

Udvælge og tilpasse tekst fra kilder til en præsentation på en måde så det passer til formål og målgruppe.

Beherske farvevalg til at understøtte de kommunikative formål med en præsentation.

Bruge tekstlayout og -formatering til at angive hvilken rolle elementerne på en plakat spiller.

Skabe et balanceret layout af tekst og billeder på et informationsark.

De 

dygtige

Vælge en navigationsstruktur der passer til et givet indhold på en hjemmeside.

Vælge og tilpasse relevant information fra en given kilde ved udarbejdelse af en plakat.

Beherske billedlayout ved udarbejdelse af en plakat.

Beherske valg af farve og kontrast så det understøtter læsbarheden af en plakat.

Beherske tekstlayout ved udarbejdelse af en præsentation.

De 

middel-

gode

Anvende formatering og placering til at angive at en tekst er en titel på et informationsark.

Anvende hele siden når de layouter en plakat.

Beherske basal tekstlayout og farvevalg når de udarbejder en præsentation.

Anvende en simpel hjemmesidebygger til at tilføje en angiven tekst til en hjemmeside.



Fordeling af elevernes CIK-score



Hvordan arbejder professionelle 

producenter?

●Planlægger

●Forbereder

●Producerer tekst og billeder

●Får respons

●Reviderer

●Læser korrektur

●Designer/sætter op

●Præsenterer og evaluerer



To eksempler på forløb med produktion 

i dansk



Avisredaktion med 

Ekstra Bladet Redaktionen



Strukturering og planlægning



Planlægning: Organisering



Forberedelse 

(ideudvikling, research)



Interaktive assistenter



Interaktive assistenter II

Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre

Computeren integrerer elevens respons i den videre proces

Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs – integreret



Assistentrapport



Skabelon, respons og korrektur



Assistent til responsgivning



Layout



Præsentation og evaluering



Udfordringsdifferentiering

●Strukturerer arbejdsprocesser

●Organiserer samarbejde

●Organiserer og strukturerer delopgaver

●Præsenterer faglige begreber og tilgange for eleverne

●Stiller relevante redskaber til rådighed for eleverne

●Evaluerer elevernes arbejde gennem fokus på tegn og delprodukter

●Følger op på evalueringerne med tilpasninger af relevante faktorer

●Stilladseringsinitiativer, tættere kontakt til læreren, ændret fagligt indhold og 

faglige mål, ændrede produktmål osv.



Summe

●Hvordan kan vi udvikle tilsvarende forløb inden for 

andre områder?

–Og bruge it



Mere håndholdt eksempel...



Turistguide

●Vi får flere og flere unge turister til byen

●Hjælp os med at lave et spændende turistsite

–Steder at se

–Gode ture

–Områdets historie og natur

●Producer

–Hjemmeside

–Video

–Brochurer osv.



Strukturering af arbejdet

Visualisering af processer



Et rutediagram for forløbet

Planlægning på klassen

Brainstorm

Organisering i grupper

Planlægning i grupper

Aftale opgaver

Deadlines

Forberedelse

Research

Fokus

Forberedelse

Research

Fokus

Opfølgning på klassen

Reviderede aftaler

Forberedelse

Research

Fokus

Producere

Tekster

Designe udseende

Respons

Gr. 1→Gr. 2 og Gr. 3

Respons

Gr. 2→Gr. 3 og Gr. 4

Respons

Gr. 3 → Gr. 4 og Gr. 1

Revision

Og 1. korrektur
Layout

2. korrektur

Fremlæggelse på klassen

Sidste respons

Forberedelse af præsentation

Præsentation for opdragsgiver
Offentliggørelse

Tilbagemelding fra offentligheden



Organisering af samarbejde



Research: Undersøg lokalområdet



Fokus: Tilrettelæg information



Producer



Respons: Del i skyen



Responsark

●Er stedet/aktiviteten/begivenheden beskrevet så man 

kan forstå det? Hvordan kan det blive bedre?

●Er teksten for lang/kort/tilpas? Hvad mangler? Hvad 

kan fjernes?

●Er teksten henvendt til en ung modtager?

●Er stilen i sproget passende til genren?



Opsætning/Layout



Andre eksempler?

●Forlag (skønlitterært, 

faglitterært)

●Kampagnekontor

●Filmselskab

●Børnenes Parti

●Læremiddelproducent

●???

●Summe

–Hvordan kunne man 

tilrettelægge forløb med 

disse institutioner?

–Andre gode ideer?



Tak for nu

Og lidt læsestof...


