
DiDaK implementering på

Køge Gymnasium

Om fagenes arbejde med læreplanernes it-krav



Køge Gymnasium før DiDaK:

- hel skoleprojekt med digital dannelse 2015-2018

- alle lærere underviser eleverne i en eller flere af de digitale kompetencer i særlige moduler, 
kaldet STK: StudieKompetenceModuler

- alle STK-moduler er lagt i årshjulet og lægges i lectio i god tid, gerne samme kompetence på 
samme årgang i samme uge

- inden modulerne afholdes der workshop i materialet (der er lavet) med præsentation og tid 
til spørgsmål og erfaringsudveksling

- på 3 år arbejder eleverne med 10 kompetencer i løbet af 16 STK-moduler 

- evalueringer viser at der er brug for “gensyn” og helst at it-kompetencerne ligger i en 
naturlig del af den faglige undervisning



Køge Gymnasium og DiDaK

DiDak-projektet skal hjælpe os til, at fagene former elevernes digitale 
dannelse ved at bringe forskellige it-kompetencer i spil i de faglige 
forløb.

17/18: give slip på styring af undervisning i it-kompetencer

undersøge hvor  it-kompetencerne ligger naturligt
hos faglærer, teamlærer eller  it-vejledere?

18/19: fagene tager ansvar for arbejdet med de fleste it-
kompetencerne

it-krav i de nye lærerplaner på FIP og it-pædagogisk dag i december

Vision:



Frokost for alle kl.11:30-12:00

Goddag og velkommen kl. 12.00 (Sigrid)
Oplæg ved Christian Dalsgaard om digital dannelse i fagene 
til kl. 13.00

Sessions for faggrupper kl.13:10-15:30 
2 x 60 minutter pr. faggruppe. 

1. session 13.10 til 14.10 
20 minutters pause. 
2. session 14.30 til 15.30

Kl.15:30 slutter dagen.

Program for it-pædagogisk dag
10.december 2018

Formål:
At omsætte læreplanernes abstrakte 
krav til det konkrete

- hvad kan lade sig gøre i praksis?



Faggruppe: Matematik
Hvilke it-krav er der i fagets læreplaner? Hvilke af kravene opfyldes allerede?

- hvordan og i hvilke forløb?

Hvilke it-kravene kan være svære at opfylde?
Overvej hvilke pædagogiske formater, der måske kan hjælpe - og hvordan. De Pædagogiske 
formater: http://tdm.au.dk/fileadmin/user_upload/Paedagogiske_formater_DiDak.pdf

Vigtigt: Skriv så det kan 
læses og forstås af andre

Hvilke af de udfoldede digitale kompetencer dækker faget? 
(Brug begreber fra slide om de Digitale Kompetencer)
- hvordan og i hvilke forløb?

http://tdm.au.dk/fileadmin/user_upload/Paedagogiske_formater_DiDak.pdf


Digitale kompetencer
Informationskompetencer

Information problem-solving
Kildekritik i ikke-trivielle kontekster forudsætter faglige kompetencer
“Filter bubble” og algoritmer
Søgemaskiner kan forstå, hvad brugerne søger - og giver dem, hvad de kender
Overvurdering af egen viden
Vi er tilbøjelige til at overvurdere, hvad vi ved, når vi søger på nettet

Hvordan kan eleverne forstå, søge på, forholde sig kritisk til og udnytte internettet 
aktivt som læringsressource? 

Operationelle kompetencer
Personlige læringsmiljøer
Elevernes udvælgelse og håndtering af digitale værktøjer til deres læringsmiljø
Teknologiens logikker og computeren som kognitive partnere
Kompetencer til at vælge digitale værktøjer og forstå deres indre logik
Internettet som et farligt sted
Beskyttelse mod online svindel og beskyttelse af privatlivet

Hvordan bliver eleverne bedre til at forstå, udvælge og anvende digitale værktøjer?

Deltagelseskompetencer
Deltagelseskultur, fælles dømmekraft og dialogiske kompetencer
1) Evne til at engagere sig produktivt i samtale, hvis formål er at skabe ny viden
2) Et imødekommende forhold til andre og til andethed
Styrket samarbejde i klasserummet
Fællesskrivning, peer-to-peer-interaktion, etc.
Produktive fællesskaber
Deltagelse i fællesskaber i det offentlige rum

Hvordan bliver eleverne bedre til at indgå i online fællesskaber med henblik på at 
opbygge fælles viden og styrke relationer?

Produktive kompetencer
Nye formater og kompetencer
Deltagelse i interessedrevne online fællesskaber
Nye medier og kreativitet
Fortrolighed med medier, formater og processer for produktion og modtagelse
Kollaborative produktionsprocesser
Peer-feedback, fælles annotering

Hvordan bliver eleverne kreative producenter af indhold og udtryk i flere digitale genrer og 
medieformater?



Digitale kompetencer, som fagene gør
Informationskompetencer

Information problem-solving (Dansk) (Oldtidskundskab) (Mediefag) (Billedkunst) 
(Historie) (Samfundsfag) (NG + NV, men samtidig svært), (Natgeo)
Kildekritik i ikke-trivielle kontekster forudsætter faglige kompetencer
“Filter bubble” og algoritmer (Dansk) (Billedkunst) (Historie) (Samfundsfag) 
Søgemaskiner kan forstå, hvad brugerne søger - og giver dem, hvad de kender
Overvurdering af egen viden (Dansk) (Samfundsfag)
Vi er tilbøjelige til at overvurdere, hvad vi ved, når vi søger på nettet

Hvordan kan eleverne forstå, søge på, forholde sig kritisk til og udnytte internettet 
aktivt som læringsressource? 

Operationelle kompetencer
Personlige læringsmiljøer (mat) (Mediefag) (Billedkunst) (NG + NV), (Natgeo)
Elevernes udvælgelse og håndtering af digitale værktøjer til deres læringsmiljø
Teknologiens logikker og computeren som kognitive partnere (mat) (Billedkunst) (NG + NV)
Kompetencer til at vælge digitale værktøjer og forstå deres indre logik 
Internettet som et farligt sted (Dansk) (Historie) 
Beskyttelse mod online svindel og beskyttelse af privatlivet

Hvordan bliver eleverne bedre til at forstå, udvælge og anvende digitale værktøjer?

Deltagelseskompetencer
Deltagelseskultur, fælles dømmekraft og dialogiske kompetencer (Dansk) 
(Mediefag) (Billedkunst) (Samfundsfag)
1) Evne til at engagere sig produktivt i samtale, hvis formål er at skabe ny viden
2) Et imødekommende forhold til andre og til andethed
Styrket samarbejde i klasserummet (Dansk) (Old) (Mediefag) (Billedkunst) 
Fællesskrivning, peer-to-peer-interaktion, etc.
Produktive fællesskaber (Old - delvist) (Billedkunst) (Samfundsfag)
Deltagelse i fællesskaber i det offentlige rum

Hvordan bliver eleverne bedre til at indgå i online fællesskaber med henblik på at 
opbygge fælles viden og styrke relationer?

Produktive kompetencer
Nye formater og kompetencer (står måske ikke i nogle  læreplaner?)
Deltagelse i interessedrevne online fællesskaber
Nye medier og kreativitet (Dansk) (Old) (Mediefag) (Billedkunst) (Historie) (NG + NV)
Fortrolighed med medier, formater og processer for produktion og modtagelse
Kollaborative produktionsprocesser (Dansk) (Old) (Mediefag) (Historie) (NG + NV)
Peer-feedback, fælles annotering

Hvordan bliver eleverne kreative producenter af indhold og udtryk i flere digitale genrer og 
medieformater?

Biotek+Kemi: Produktion og analyse af data



Faggruppen: Dansk
Hvilke it-krav er der i fagets læreplaner?

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

1. arbejde med digitale analyseobjekter og internettet som 
vidensressource og digitalt fællesskab (inkl. SoMe)

2. lære eleverne at forholde sig kritisk-analytisk, ansvarligt og 
reflekteret til de digitale medier og deres 
anvendelsesmuligheder. 

3. udarbejdelsen af skriftlige, mundtlige og multimodale 
produktioner 

4. udvikle og reflektere over egen digitale identitet 

Hvilke af kravene opfyldes allerede?

- hvordan og i hvilke forløb?

Punkt 1, 2 + 4: Det gør vi, men måske bør vi lave mere 
eksplicitte refleksionsøvelser om elevernes egen praksis
Punkt 3: Det gør vi, men vi kan godt tænke i flere 
interessante multimodale produkter (fx screencasts, 
hjemmesider)

Hvilke it-krav kan være svære at opfylde?

Overvej hvilke pædagogiske formater, der måske kan hjælpe - og hvordan. De Pædagogiske 

formater: http://tdm.au.dk/fileadmin/user_upload/Paedagogiske_formater_DiDak.pdf

● informationssøgning - bl.a. fordi der ikke er netadgang 
til eksamen…”Information problem solving” kan måske 
bruges i forbindelse med DHO

● samskrivning og peerfeedback

Vigtigt: Skriv så det kan 

læses og forstås af andre

Hvilke af de udfoldede digitale kompetencer dækker faget? 

(Brug begreber fra slide om de Digitale Kompetencer)

- hvordan og i hvilke forløb?

Information problem-solving
“Filter bubble” og algoritmer
Overvurdering af egen viden
Deltagelseskultur, fælles dømmekraft og dialogiske kompetencer
Styrket samarbejde i klasserummet
Internettet som et farligt sted
Nye medier og kreativitet
Kollaborative produktionsprocesser

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017
http://tdm.au.dk/fileadmin/user_upload/Paedagogiske_formater_DiDak.pdf


Opsamling og erfaring fra it-pædagogisk dag

Fra fagene:

Tid til sammen at dykke ned i læreplanen.
Gode refleksioner i faggrupperne. 

udfordringer er der mellem fag og it-krav:
2.fremmedsprog: svært for eleverne at være kritiske og globale på nettet, når de knap 
forstår hvad der står

Tegn på digital skolekultur (DiDaK):

Alle grupper byder ind
ex Billedkunst Værker skal distribueres digitalt: hvordan gøres det med elevernes 
samtykke?

Digitale fagbegreber
Bevidsthed om elevernes samarbejde i korporative eller kollaborative processer og 
arbejdet med at give eleverne bevidsthed om det. Eleverne skal have tid til at arbejde 
kollaborativt.



Styrker de digitale værktøjer den faglige 

undervisning?

de digitale værktøjer bliver et klart spejl af hvad der foregår i 

klasserummet:

Googledocs er bare avanceret skriveredskab, men vi ser tydeligere at 

eleverne deler opgaven op imellem sig og besvarer hver deres del.

Og vi har også et redskab, der kan hjælpe eleverne til at arbejde 

kollaborativt med instruktion.

Peer feedback er blevet nemmere med de digitale redskaber og 

undervisningsformen breder sig og træner eleverne i generelt at give 

feedback på andres opgaver og der ved reflektere over egne opgaver


