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Netadgang

Netværk: AU-Guest

Åbn en browser og login via Google, Facebook, SMS, etc.
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Formål med DiDaK-projektet
Hvordan implementeres digitale kompetencer i lærernes praksis med henblik 
på at bidrage til elevernes styrkede faglighed?

• Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag kan anvendes med 
henblik på at fremme en digital skolepraksis?

• Hvilke konkrete undervisningsforløb kan gennemføres med henblik på at 
styrke elevernes digitale kompetencer i fagene?
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Program
9.30 - 10.00     Perspektiver for arbejdet med digitale kompetenceområder (Christian Dalsgaard)
10.00 - 10.15 Digitale vilkår og ønsker (Kristian Kallesen)

Elevperspektiv
10.15 - 11.00    “Digitalt instinkt” (Mette Alma Kjærsholm Boie og Francesco Caviglia)
11.00 - 11.15    Kaffepause    

Undervisningsperspektiv
11.15 - 11.37 Information Problem-solving (Flemming Sørensen)
11.37 - 12.00 Demokratisk digital debat (Mikkel Kryel)
12.00 - 12.45 Frokost
12.45 - 13.07 Matematikkens DNA? (Clemens Nordentoft)
13.07 - 13.30 Opsamle, organisere og præsentere data i idræt (Anne Almund Osted)
13.30 - 14.00 Digital faglighed i fagene (Christian Dalsgaard)
14.00 - 14.15 Kaffe og kage

Skoleperspektiv
14.15 - 14.45 Forankring af digitale kompetencer (Mette Brinch Thomsen)
14.45 - 15.30 Digital skolekultur (Lene Madsen, Torben Arentoft, Martin Mølgaard Ravn, Ole 

Mortensen,
Sigrid Egeskov Andersen, Tina Ziegler Holland)

15.30-16.00 Digitale kompetencers fremtid?
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Deltagende skoler
Køge Gymnasium (STX)
Aarhus HF & VUC (HF)
Odense Tekniske Gymnasium (HTX)
Baltorp Gymnasium (HHX)
Viborg Gymnasium & HF (STX-HF)
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Center for Undervisningsudvikling 
og Digitale Medier

(CUDiM)
Anders Hjortskov Larsen
Christian Dalsgaard
Francesco Caviglia
Helle Meibom Færgemann
Mathilde Andersen
Mette Alma Kjærsholm Boie
Mette Brinch Thomsen
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4 digitale kompetenceområder

• Informationskompetencer

• Operationelle kompetencer

• Produktive kompetencer

• Deltagelseskompetencer
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Informationskompetencer
Information problem solving

Bevidst anvendelse af søgestrategier til at undersøge, afdække og løse problemer

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



Operationelle kompetencer
Personlige læringsmiljøer og computeren som kognitiv partner

Elevernes udvælgelse og håndtering af digitale værktøjer til deres eget læringsmiljø

Teknologiens logikker 
Forståelse af digitale værktøjers indre logikker

Internettet som et farligt sted
Beskyttelse mod online svindel og beskyttelse af privatlivet
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Hvordan bliver eleverne bedre til at forstå, udvælge og anvende 
digitale værktøjer?



Produktive kompetencer
Digitale genrer, formater og produktformer

At tolke, forstå og skabe i og med mange digitale genrer, formater og produktformer

Digitale værktøjer og kreativitet
Fortrolighed med medier og værktøjer for produktion

Kollaborative produktionsprocesser
Processer for at samskrive, kommentere, redigere, give feedback, etc.
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Hvordan bliver eleverne kreative (med-)producenter af indhold og 
udtryk i flere digitale genrer og medieformater?



Deltagelseskompetencer
Fælles dømmekraft og dialogiske kompetencer

Indgå i kritisk og konstruktiv dialog - også med dem, man er uenig med

Samarbejdsstrukturer i klasserummet
Fællesskrivning, peer-to-peer-interaktion, fælles annotering, etc.

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



4 digitale kompetenceområder
Informationskompetencer
Information problem solving
Personalisering og tilpasning
Overvurdering af egen viden
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Operationelle kompetencer
Personlige læringsmiljøer og computeren 
som kognitiv partner
Teknologiens logikker 
Internettet som et farligt sted

Deltagelseskompetencer
Fælles dømmekraft og dialogiske 
kompetencer
Samarbejdsstrukturer i klasserummet
Deltagelseskultur og online fællesskaber

Produktive kompetencer
Digitale genrer, formater og produktformer
Digitale værktøjer og kreativitet
Kollaborative produktionsprocesser



Læs mere ...
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Digitale kompetencers fremtid?



Frustrerende foranderlighed
”Det er den specifikke udfordring ved it for os, at hver gang vi træffer en 
beslutning, så har vi en lang indrulningstid på det teknologisk set.
Når vi så synes, vi er i mål med det, så har teknologien flyttet sig et andet 
sted hen. Det kan godt være frustrerende ift. at man aldrig når den fulde 
implementering inden der er noget andet der ligesom er hurtigere, smartere 
eller bedre.
Det har jeg ikke en god løsning på, men det tror jeg er et særligt vilkår ift. 
teknologiske forandringer - der er forsinkelse på.”

(Lederinterview, E2018)
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”Så snart du synes det er godt,
er det allerede forældet.”

(Lederinterview, E2018)



Digitale kompetencers fremtid?
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Pædagogiske 
formater

Digital
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Komplementær
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Skoleperspektiv Undervisningsperspektiv

Elevperspektiv

Long-time practitioner
=> 

Expert-like learner


