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Veje til digital dannelse er et erfaringsbaseret bud på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og
digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne, både i enkeltfag og på tværs af fagene. Bogen er også

relevant for udskolingen og på fx læreruddannelsen.

Denne trykte bog bruges sammen med den digitale udgave, som alle undervisere har adgang til på
Gymportalen.dk.

Opbygning: Veje til digital dannelse består af enkle og konkrete øvelser, der giver eleverne lejlighed til at
reflektere over deres adfærd på sociale medier, træne deres digitale kompetencer i forbindelse med

skolearbejde og derigennem opbygge deres digitale dannelse.

Bogen er opbygget i 5 dele:

· 1: Sociale medier og adfærd på nettet
(multitasking adfærd på nettet digitale fodspor)

· 2: Digitale noter
(annotering i digitale tekster organisering og deling af links og digitale noter)

· 3: Informationssøgning og kildekritik
(vurdering af kilder fra nettet, kildeanvendelse og plagiat)

· 4: Samskrivning og peer feedback
(planlægning af opgaver, arbejdsfordeling og gruppearbejdsroller)

· 5: Digitale produktioner
(fællesdokumenter og back up screencasts og videoer quizzer og websites)

Anvendelse: Bogen indeholder lærervejledning med forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges i fag og
lærerteams, så der er sammenhæng og progression.

En udvidet udgave af lærervejledningen bliver tilgængelig på Materialehylden for alle, der har et lærerlogin.
Her finder man links til digitale resurser samt fx spørgeskemaer, der skal bruges i forbindelse med

undervisningen.
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