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Beretning fra temadagen Introduktion til digital dannelse. København 6. september 2012 

Af Birgitte Munk, Det Kongelige Bibliotek/KUBIS 

Temadagen var arrangeret af LimeGuild og indeholdt følgende punkter: 

 Digital dannelse – begrebets historiske rødder og relation til andre begreber. 

  Aktuelle forskningsbaserede projekter om digital dannelse og 21st century skills. 

  Udfordringer ved ansigtsløs kommunikation. 

  Digitale fodspor, data mining mv., demokratisk deltagelse. 

 12.00 - 13.00 Frokost 

 13.00 - 16.30 

  Multimodalitet og informationssøgning. Kommunikationskritiske kompetencer. 

  Diskussion på holdet på baggrund af spørgsmål stillet i grupper. 

  Tendenser og udfordringer inden for det digitale felt. 

  Hvordan arbejder vi videre med egne og ansattes/elevers/studerendes digitale 
dannelse? 

 

Digital dannelse  
Evnen til selv – og sammen med andre - at få adgang til, kunne anvende, dele producere og 
reflektere over kommunikation via de mange teknologier, som i dag er centrale for at skabe og 
udveksle viden. 

Hvor informationskompetence traditionelt fokuserer på individuel adgang til teknologisk 
baseret information, sætter begrebet digital dannelse i højere grad fokus på anvendelse i 
forskellige netværk, hvor man omskaber information til viden”.  

Man opnår digital dannelse ved at indgå i samspil med andre mennesker online og ved at være 
positiv, men også kritisk til andre brugere. Man har opnået digital kompetence, når man forstår 
både at bruge sine digitale færdigheder, så man indgår i værdiskabende sammenhænge med 
andre og samtidig udviser digital dannelse i sin ageren på internettet. 

Digitale færdigheder  
Simple digitale færdigheder er noget der opnås ved kendskab til computer og mobil samt ved 
f.eks. at købe og sælge online, chatte, blogge, oprette profiler i netværk, oprette 
interessegrupper, lave festinvitationer m.m..  Avancerede digitale færdigheder opnås når du 
kan programmere  applikationer, lave databaser, hjemmesider, eller lave billed- og 
videomanipulationer.  

Især uddannelsessystemet fra folkeskole og gymnasier m.m. står foran at skulle ændre 
undervisningen, således at de nye generationer bliver klædt på til at blive digitalt dannet 
mennesker.  

Børn og unge skal også opdrages til, at kunne agere reflekteret og dannet i den online-verden.  



Dette stiller nye krav til underviserne og den måde de underviser på.  

Kurset ridset de udfordringer op som både lærer og elever står i lige nu. Der er behov for ny 
tænkning og nye undervisningsformer, for at få eleverne klædt på til, at kunne begå sig i en 
verden der bliver mere og mere digitalt/online.   

Det er en udfordring, at meget kommunikation i dag forgår ansigtsløst. Online-universet er en 
ligeså stor del af de unges hverdag som offline-universet er. Der bliver spillet sammen på en 
server, men de unge sidder i hver deres værelse. De er sammen, men ikke fysisk.  

I dag kan man som ung været udenfor, hvis man ikke får nogen sms’er, men alle andre sidder 
med deres mobiler og modtager og sender beskeder. Man er blevet den moderne 
bænkevarmer, som ingen vil sms med.  

Lege og fantasi-universet for børn er ikke længere forbeholdt børneværelset eller legepladsen, 
men foregår i højere grad virtuelt, hvor børn agerer i forskellige rollespil, chatuniverser og 
anden leg på nettet.  

Kurset gav konkrete eksempler på hvordan man som lærer kan inddrage virtuelle legeuniverser 
i sin undervisning og dermed motiverer børnene på en ny måde.  

Hvor kommer forskningsbibliotekerne ind?  

 

Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetence  

Vi skal hjælpe vores studerende og underviserne på de videregående uddannelser til at opnå 
digital kompetence. Dette gør vi allerede i høj grad. Det kan være hjælp til online søgning eller 
undervisning i kildekritik, online plagiat vejledning eller præsentation og undervisning i 
referencehåndteringsværktøjer.  

Internettet har intet ansigt og troværdigheden af information kan være svær at gennemskue. 
De studerende skal have værktøjer der gør troværdig informationssøgning meget nemmere, 
overskuelig og profitabel. Det vil være oplagt at være med til at udvikle sådanne værkstøjer til 
vores lånere.  

Retningslinjer for god opførsel på nettet kaldes Net-etikette og diskussionerne i de forskellige 
kommunikationsforum kan hurtigt blive meget livlige eller ondskabsfulde. Skal vi som 
informationsspecialister kunne give retningslinjer for, hvordan man ytrer sig i det offentlige rum 
og hvilke informationer man deler på internettet? 

Vi efterlader os digitale fodspor når vi bevæger os rundt på nettet. Alle bevægelser på nettet 
bliver lagret et-eller-andet sted. Derfor er det naturligvis vigtigt at tænke over hvilke fodspor 
man efterlader sig, skal vi som informationsspecialister/bibliotekarer kunne vejlede i det?  



Der er utallige muligheder på internettet og mange værktøjer og muligheder.  Skal vi som 
informationsspecialister/bibliotekarer kunne præsentere en værktøjskasse til hvordan 
studerende og undervisere kan udleve deres digitale drømme? 

Venlig hilsen  

Birgitte Munk  
Projektkonsulent  
Det Kongelige Bibliotek/KUBIS 

 


