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Af Camilla Mehlsen

”Hvad er da Dannelse”, spurgte Søren 
Kierkegaard i 1843. Hvad vil gymnasiets 
digitale elever svare i dag? En tegning bragt i 
Weekendavisen kommer med et sigende bud: 

”Kan vi købe det i App Store,” svarer to elever med 
brede smil og Mac-computere foran sig, da læreren 
skriver ”Dannelse” på tavlen.

Dannelse lyder umiddelbart ikke som noget, der har 
med disruption, App Store og Facebook-algoritmer at 
gøre. Alligevel har begrebet fået et gedigent comeback. 
Med den nye gymnasiereform støver vi dannelsesbe-
grebet af og giver det en moderne iklædning: digital 
dannelse. Reformen bygger på en ambition om at ruste 
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De seneste år har digital dannelse 
vist sig på scenen som et af 
uddannelsesverdenens store buzz-
words. Mange bruger ordet, men der er 
langt fra enighed om, hvad det betyder. 
Tag med på en rejse ind i definitioner, 
overvejelser og gode råd om den 
digitale dannelse.

Hvad taler 
vi om, når 
vi taler 
om digital 
dannelse?

>
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eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknolo-
gisk udvikling er et grundvilkår. Digital dannelse er en 
hovedhjørnesten i reformen.

Skruer vi tiden bare 10 år tilbage, ville de færreste 
nok have spået, at digital dannelse blev et buzzword 
i 2017. Men det var før, smartphones havde erobret 
verden. Det var før, 3,1 millioner danskere kom på 
Facebook; før digital misinformation blev et af verdens 
presserende problemer; før teenagere fik ’flammeven-
ner’ på Snapchat; før digitale nøgenbilleder florerede 
blandt gymnasieelever; før Undervisningsministeriet 
kom med et etisk kodeks mod deling af krænkende 
materiale.

Nye tider kræver nye kompetencer og indsigter. 
I dag skal gymnasieelever lære at beskytte deres 
privatliv på nettet. De skal skærpe den kritiske sans, 
så de kan søge informationer på nettet og gennemskue 
fake news og misinformation. De skal lære, hvornår 
teknologien forstyrrer eller forstærker læring og fæl-
lesskaber. De skal kunne lave selvstændige og kreative 
digitale produktioner. Og ikke mindst skal eleverne 
lære at opføre sig hensigtsmæssigt på nettet, så de 
kan deltage i digitale fællesskaber og skabe værdi for 
andre.

Kort sagt: Gymnasiet skal danne eleverne digitalt.

Fra it-kyndige til digitalt dannede
Spørgsmålet er, hvordan det står til med den digitale 
dannelse rundt om på gymnasierne. De fleste gymna-
sier har allerede i dag fokus på digitale læringsressour-
cer og digitale data, men spørger man gymnasierekto-
rerne, så er der behov for at styrke elevernes digitale 
dannelse. Det viser en forskningskortlægning og 
spørgeskemaundersøgelse blandt rektorer på gymna-
sieskoler, foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) i 2016: 57 procent af rektorerne svarer, at 
det vigtigste indsatsområde i digitale strategier er at 
styrke elevernes digitale dannelse. Dermed topper di-
gital dannelse listen. De næstvigtigste indsatsområder 
ved brug af digitale læringsressourcer og data er, ifølge 
rektorerne, at evaluere elevernes læringsudbytte og at 
fastholde elevernes motivation.

En tidligere undersøgelse fra EVA fra 2015, It på 
ungdomsuddannelserne, viser da også, at elevernes digi-
tale kompetencer halter på især det kritiske, etiske og 
refleksive niveau – ifølge lærerne. Lærerne vurderer 
samlet set elevernes tekniske færdigheder højt, mens 
de vurderer elevernes kildekritiske kompetencer og 
evnen til reflektere over etiske aspekter af digitale 
medier lavt.

Digital dannelse i praksis
En velegnet måde at få unge til at reflektere eller 
ændre adfærd er at give dem viden, som er direkte 
koblet til deres hverdag, for eksempel gennem øvelser, 
hvor eleverne undersøger deres egne data. Det viser 
den nye rapport It og digital dannelse i gymnasiet, 
som EVA har lavet for Styrelsen for It og Læring. 
Rapporten er baseret på erfaringer fra otte gymnasier, 
der arbejder med indsatser om brug af it og digitale 
læremidler i undervisningen. Det går igen i erfarin-
gerne, at digital dannelse skal kobles til elevernes 
hverdag, og at der skal være et kontinuerligt fokus i 
flere fag og forløb gennem gymnasiet.

I arbejdet med digital dannelse skelner skolerne 
mellem en teknisk og en refleksiv dimension: Den tek-
niske dimension er undervisning, der styrker elevernes 
færdigheder i forhold til noget specifikt, fx it-pro-
grammer, mens den refleksive dimension handler om 
elevernes evne til at forholde sig kritisk til fx kilder 
eller adfærd på sociale medier. 

Erfaringerne fra de otte gymnasier tegner alt i alt 
et bredt billede af, hvad der ligger i begrebet digital 
dannelse.

I udviklingsprojektet Digital dannelse på tværs af 
gymnasier har syv gymnasier i Storkøbenhavn fundet 
frem til en model for digital dannelse, som lærerne 
omsætter til læringsmål og kompetencemål (se boks 
s. 12). Projektet konkretiserer arbejdet med it i under-
visningen med fokus på digital dannelse.

”Det kan virke vanskeligt for mange lærere at tage 
hul på digital dannelse. Vores projekt viser, at mo-
dellen gør begrebet mere overskueligt og nemmere 
at overføre til fagene. Hvis man kan se, at digital 

Hvis man kan se, at digital dannelse kan handle om, at 
man for eksempel arbejder målrettet med at lave valideret 

internetsøgning eller at kunne lave en wiki med overblik over et 
emne, bliver det nemmere at sætte et forløb om digital dannelse i 
gang.” 

Christine Lehn-Schiøler
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dannelse kan handle om, at man for eksempel arbejder 
målrettet med at lave valideret internetsøgning eller at 
kunne lave en wiki med overblik over et emne, bliver 
det nemmere at sætte et forløb om digital dannelse i 
gang,” siger Christine Lehn-Schiøler, der er studierek-
tor på H.C. Ørsted Gymnasiet og en del af udviklings-
gruppen for projektet. Hun har i flere år arbejdet med 
pædagogisk it og brug af sociale medier i undervisnin-
gen.

Christine Lehn-Schiøler fik for alvor øjnene op for 
behovet for at arbejde med digital dannelse i gymna-
siet, da hun for cirka fem år siden sammen med gym-
nasielærer Linda Sendrup lavede et forløb i dansk og 
matematik om elevproduktion og peer-to-peer-læring. 
Forløbet skulle blandt andet udvikle elevernes evne til 
at give saglig kritik og afprøve virtuel undervisning på 
tværs af skoler.

”Vi fokuserede på brug af sociale medier i under-
visning og brugte Facebook til at samarbejde på tværs 
af to klasser på to forskellige skoler. Under det projekt 
gik det op for os, at selv om det handlede om peer-
to-peer, kom det til at handle om digital dannelse. 
Der opstod situationer i begyndelsen, hvor eleverne 
udtrykte sig for hårdt over for nogle, de ikke kendte. 
Derfor måtte vi også fokusere på, hvordan man giver 
hinanden kritik og gebærder sig på sociale medier,” 
fortæller hun. 

Samarbejdet mellem de to klasser gav anledning til 
diskussioner om målgrupper, og om hvordan skriftlig 
kommunikation på Facebook virker sammenlignet 
med mundtlig kommunikation.

At målgruppen var en ”fremmed” klasse, fik efter-
hånden en positiv afsmitning på elevernes arbejde. 
Gennem forløbet oplevede de to lærere, at eleverne 
begyndte at tage opgaverne mere alvorligt.

”Der kom nogle andre sociale mekanismer i spil, 
fordi eleverne samarbejdede med nogle, de ikke 
kendte. Når eleverne skulle aflevere en opgave, 
strammede de sig virkelig an og leverede produkter, 
der var mere gennemarbejdede end ellers. Det blev ret 
tydeligt, at der kom en professionalisme,” fortæller 
Christine Lehn-Schiøler.

3 råd til digital dannelse
Med afsæt i udviklingsprojektets erfaringer er her tre 
gode råd til at konkretisere den digitale dannelse i 
gymnasiets fag: 

1. Begynd med en fælles forståelse af begrebet
Hvis gymnasier vil arbejde med digital dannelse og 
omsætte begrebet til praksis, er det vigtigt at etablere 
en fælles forståelse af, hvad man taler om. Det anbefa-
ler Christine Lehn-Schiøler.

”Digital dannelse er komplekst. Alle taler om det, 
men det er svært at få hold på, hvad det konkret 
dækker over. Der er ingen, der har de vises sten og 
med forskning kan sige: ’Sådan gør du dine elever 

Udviklingsprojekt Digital dannelse på 
tværs af gymnasier
Syv gymnasier i Storkøbenhavn arbejder sammen i et udviklingsprojekt om 
digital dannelse: Gladsaxe, Rødovre, Høje Taastrup, Ordrup, Borupgaard, 
Nærum og H.C. Ørsted Gymnasiet. Målet med udviklingsprojektet er at 
fokusere og konkretisere arbejdet med it i undervisningen med fokus på 
digital dannelse. 

Startskuddet har været at udvikle en model for digital dannelse med 
inspiration fra it-forsker Michael Paulsen.

Et succeskriterium for projektet er, at man på faggruppeniveau får af-
klaret og afgrænset, hvordan fagene kan bidrage til at arbejde med digital 
dannelse, og at lærerne formulerer synlige læringsmål, der indeholder 
elementer fra modellen for digital dannelse.

Projektet løber fra 2015-2019.

Seks aspekter
Michael Paulsen, lektor på Syddansk Universitet, og Jesper Tække, lektor 
ved Aarhus Universitet peger på seks aspekter, som eleverne må lære:

1. At lære at bruge nye medier med omtanke.

2. At lære at lære i den nye komplekse mediesituation, hvor meget for-
styrrer og kræves.

3. At opbygge transkulturelle, horisontudvidende læringsnetværk.

4. At gennemskue de nye medier i sammenhæng med hele samfundets 
udvikling.

5. At lære at arbejde og udtrykke sig kreativt på tværs af medier og plat-
forme.

6. At lære at anvende de nye netværksmuligheder til gode former for 
fællesskab og samvær.

KILDE:  JESPER TÆKKE & MICHAEL PAULSEN (2015):  ”DIGITAL DANNELSE –  UDFORDRINGER,  ERFARINGER OG 
PERSPEKTIVER” FRA RANDERS HF & VUC.  FORL AGET UP

>

TEMA OM DIGITAL DANNELSE 11

TEMA: PÅ SPORET AF DIGITAL DANNELSE



MODEL FOR DIGITAL DANNELSE
Modellen er udviklet af lærere på syv københavnske gymnasier som en del af projektet “Digital 

dannelse på tværs af gymnasier.” Den er udviklet med inpiration fra it-forsker Michael Paulsen.

Information
Evnen til effektivt at søge og behandle 

information digitalt og forholde sig kritisk 
til den.

• At kende til forskellige søgeværktøjer

• At beherske forskellige søgestrategier

• At strukturere og skabe sig overblik over 
information (informationsarkitektur)

• At skelne mellem relevant og irrelevant information

• At vurdere kilder og materialer

Etik og moral
Evnen til at reflektere over og vurdere sin 

egen og andres brug af digitale medier.
• At have forståelse for hvad der er hensigstmæssig 

brug af forskellige medier

• At forstå hvornår en handling skaber værdi eller 
det modsatte for andre

• At afstemme sin brug af medier til en given 
situation.

Formidling
Evnen til på kreativ vis at fremstille 

multimodale produkter, kommunikere 
virtuelt og dele information med andre.

• At strukturere og skabe overblik over information 
for andre

• At kunne identificere og anvende relevante kanaler 
til ens publikum

• At mestre digitale kommunikationsstrategier

• At være innovativ i sin formidling

Deltagelse
Evnen til individuelt og i samarbejde 

med andre at bidrage til en virtuel 
verden, deltage i forskellige former 
for kommunikation og forholde sig 

kritisk til dem som borger i et digitalt og 
demokratisk samfund.

• At kunne skabe viden i samarbejde med andre 
virtuelt

• At kunne begå sig og skabe netværk på forskellige 
platforme

• At kunne reflektere over og vurdere betydningen af 
at indgå i forskellige netværk

• At kunne reflektere over konsekvenserne af et 
digitaliseret samfunds betydning for demokratiet
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Vores primære fokus er på det faglige indhold, ikke it og 
digitale redskaber. Vi tager altid udgangspunkt i fagene: 

’Hvad vil jeg undervise i? Hvordan vil jeg undervise?”
Christine Lehn-Schiøler

digitalt dannede’. Et første skridt er at finde en fælles 
definition. Det er svært at have mål og succeskriterier, 
hvis ikke du har en definition af, hvad du arbejder 
med,” siger Christine Lehn-Schiøler.

Da projektgruppen gik i gang i 2015, vrimlede det 
ikke ligefrem med definitioner på digital dannelse. 

”Der var en udbredt forståelse af, at digital dan-
nelse handler om at få eleverne væk fra de sociale 
medier og om at lukke computeren i selskab med 
andre mennesker. Men vi var på jagt efter en bredere 
og mere faglig forståelse,” siger Christine Lehn-
Schiøler.

Hos de to forskere Michael Paulsen og Jesper 
Tække fandt gruppen en model, de kunne videreud-
vikle og tilpasse gymnasiernes praksis, nemlig model-
len De seks aspekter (se faktaboks side 11).

”I projektet har vi haft behov for at finde vores egen 
definition. Vi er landet på en model, der er anven-
delsesorienteret og rettet mod, at lærerne skal tage 
modellen til sig. Vi har forsøgt at gøre digital dannelse 
meget konkret og omsættelig ved at oversætte mo-
dellen til kompetencemål og læringsmål, som lærerne 
kan tage afsæt i,” siger Christine Lehn-Schiøler.

Projektets model for digital dannelse har fire fokus-
områder med særskilte kompetencemål: information, 
etik og moral, formidling og deltagelse.

2. Tag afsæt i fagene
En vigtig tilgang i projektet er, at modellen tager afsæt 
i fagene, ikke i nye digitale redskaber og metoder eller 
i ekstra forløb. Digital dannelse skal indgå naturligt i 
de forskellige fag. 

Næste skridt i projektet har derfor været, at 
lærerne på faggruppeniveau afklarer og afgrænser, 
hvordan fagene kan bidrage til at arbejde med digital 
dannelse. 

Med udgangspunkt i digital dannelses-modellen 
har lærerne formuleret en lokal liste over fagrelevante 
læringsmål, der implementerer de fire områder inden 
for digitale dannelse i fagene. Fokus er på elevernes 
kompetencer over tre år: Hvad skal eleverne kunne, 
når de bliver studenter?

”Vores primære fokus er på det faglige indhold, ikke 
it og digitale redskaber. Vi tager altid udgangspunkt 
i fagene: ’Hvad vil jeg undervise i? Hvordan vil jeg 

undervise?’ Sådan tænker vi også digital dannelse. Den 
enkelte lærer tager de fagfaglige forløb og tilpasser 
dem. Deltagerne har modellen under huden, og når 
man sidder med forløbet, kan man indtænke modellen 
som en ekstra dimension. Det er sjældent, man ikke 
kan bruge modellen,” siger Christine Lehn-Schiøler. 

Et eksempel er den digitale eksamensform i 
Engelsk A, der lægger op til, at eleven skal finde kilder 
på nettet og inddrage dem i arbejdet med et givent 
emne. Det kræver, at eleverne lærer at søge informati-
oner og validere kilder.

I matematik kan det være et væsentligt fokus at 
lære eleverne at fremlægge matematisk stof mundt-
ligt, men det kan knibe med tiden til den enkelte elev 
i traditionel undervisning. Her kan formidling og 
træning ved hjælp af video være effektivt.

I danskfaget blev aspektet om etik og moral ind-
draget i det faglige stof ved at arbejde med analyse af 
dokumentarfilm, som behandlede unges afhængighed 
af mobil og sociale medier.

3. Erkend, at nye medier kræver nye regler.
Digital dannelse handler om at forstå og begå sig i 
en tid med digitale medier. Der giver nogle andre 
præmisser at kommunikere med hinanden på fx 
Snapchat, sms’er og Messenger end at kommunikere 
ansigt-til-ansigt. Det giver mulighed for at samarbejde 
med hinanden på nye måder. 

Teknologiens konstante tilstedeværelse fordrer 
også en ny bevidsthed om, hvornår digitale medier for-
styrrer, og hvornår de forstærker læring og relationer. 
I udviklingsprojektet har deltagerne erkendt, at de nye 
redskaber kræver nye regler.

”Når du har med nye digitale redskaber at gøre, så 
opstår der også nogle nye krav til, hvad eleverne skal 
kunne. Det kan sammenlignes med gruppearbejde på 
gymnasiet: Man lærer eleverne, hvordan det er hen-
sigtsmæssigt at arbejde i grupper, for eksempel at der 
skal være en gruppeleder og en indpisker. På samme 
måde er det med det digitale. Det er en helt ny bane 
at spille på, hvor folk ikke er klar over, hvad reglerne 
er.” X
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Gymnasieklassers 
Facebookgrupper 
favner fester og 
faglighed

Af Maj Juni

Det er søndag aften, og 2.Z har afleve-
ring i dansk mandag morgen. Men 
Emma kan ikke finde opgaven, og 
Jesper er i tvivl om, hvordan teksten 
skal fortolkes. Hvad gør de? Skriver 
til læreren? Nej, det er for pinligt. 

Ringer til en af de andre fra klassen? Sandsynligvis 
ikke. Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at de 
går på Facebook og skriver deres spørgsmål i en tråd i 
klassens Facebookgruppe. Det viser et forskningspro-
jekt fra Aarhus Universitet. Empirien er hentet blandt 
1.463 gymnasieelever og flere end 3.000 posts og 
15.000 svar i Facebookgrupper for gymnasieklasser.

”Da vi begyndte at undersøge Facebookgrupperne, 
troede vi, det var noget meget socialt, der foregik. Men 
vi kan se, at eleverne rent faktisk bruger hinanden til 
at hjælpe med at lave lektier, forstå opgaver og klare 
formalia. Alt fra studietekniske ting som tekstlæng-
der til løsningsmuligheder på opgaver. Og eleverne 
giver udtryk for, at det ikke er uvæsentligt for dem,” 
fortæller lektor Christian Dalsgaard fra Center for 
Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), 
Aarhus Universitet.

Dalsgaard og forskerkollegerne fik øje på 
Facebookgruppernes betydning for gymnasieelever-

nes læring i forbindelse med et forskningsprojekt 
i 2012. Flere elever fortalte, at de brugte lukkede 
Facebookgrupper, som de havde lavet på eget initiativ 
uden om læreren. 

”Vi ville gerne se, hvad der rent faktisk skete, så vi 
tog i 2013 og 2014 nogle runder, hvor vi fik lov til at få 
adgang til grupperne og kigge på, hvad det var for en 
kommunikation, der fandt sted.”

Et tredje rum mellem skole og fritid
Typisk skelner forskerne mellem formelle rum og 
uformelle rum. De institutionelle rum som eksempel-
vis Lectio bliver ofte underviserens og skolens rum 
og har formel karakter, mens de personlige rum som 
værktøjer til notetagning og lignende er individuel 
praksis og et uformelt rum.  

”Man skulle tro, Facebookgrupperne var et ufor-
melt rum, men det giver ikke mening i forhold til den 
måde, det bliver brugt. I stedet for kan vi se, at det er 
et tredje rum mellem det formelle og uformelle. Der 
er skolearbejde, fritid og privatliv, og så er der de her 
grupper, som er et tredje sted,” forklarer Christian 
Dalsgaard og tilføjer, at eleverne i det tredje rum 
indsluser alt, der handler om at være gymnasieelev. De 
taler om skole, lektier, fester og hjælper hinanden med 
at skabe identiteten som gymnasieelev. De får indblik 

Lectio og Ludus kan ikke konkurrere med Facebook, når det gælder 
om at få elever til at kommunikere med hinanden om faglighed og 
studieteknik. Et forskerhold har fået adgang til fem gymnasieklassers 
ellers lukkede Facebookgrupper, og tendensen er klar: 
Kommunikationen på de sociale medier er med til at danne de unge 
til at være gymnasieelever.
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i, at der er andre, som er i tvivl om opgaverne eller 
kæmper med lektierne. 

”På nogle måder et det et unikt rum, fordi alle kan 
være med. Der foregår også meget på sociale medier 
og sms og i frikvartererne, men det sker i mindre grup-
per. I de grupper, vi fulgte, var det ikke alle, der deltog 
lige meget, men alle havde adgang, og vi så nogle 

meget velfungerende grupper, der virkede, som om de 
kunne løfte og hjælpe hinanden.”

I undersøgelsen talte forskerne også med 148 gym-
nasielærere, og i enkelte tilfælde spurgte forskerne 
læreren, hvor aktive og dygtige eleverne var, og hvor-
dan deres sociale status i klassen var. Her viste sig en 
række overraskende sammenhænge mellem faglighed 
og Facebook.

”De elever, lærerne vurderede som socialt ledende, 
var også dem, der skrev mest inde på Facebook. 
Men der var også eksempler på nogle, som lærerne 
udpegede som stille, der var meget aktive på Facebook 
og havde en understøttende koordinerende rolle. 
Der kom nogle kompetencer på banen, som ellers 
ikke var synlige i klasseværelset,” forklarer Christian 
Dalsgaard.

Sniksnak skaber kontakt
Betyder det, at lærerne i højere grad skal trække på 
Facebookgrupperne i undervisningen? Her mener 
Dalsgaard, at det er vigtigt at fastholde det tredje rum 
dels som et sted, hvor læreren ikke er til stede, og dels 
som et sted, der er midt imellem.

”Man kan sagtens kritisere Facebookgrupperne og 
sige: ’vi gider ikke have sniksnak i et fagligt rum’, men 
det er en fejltagelse. Der bliver også fortalt en vits eller 
snakket om, hvem der lavede hvad i weekenden i det 
fysiske klasseværelse. At etablere rene rum er ikke en 
naturlig måde at kommunikere på. Rene rum er kun-
stige, men blander man billederne af lørdagens fest 
med et spørgsmål om, hvem der også hader dansksti-
len og ikke kan finde ud af den, så opstår der en mere 
behagelig, naturlig kommunikation,” forklarer han. 

”Det er en kommunikation, som har smidighed 
sammen med det asynkrone i, at man kan sende frem 
og tilbage, lige meget hvor man er. Det kan både styrke 
et sammenhold i en klasse, der fungerer godt, mens 
det i en klasse, der ikke fungerer så godt, kan være 
med til at holde kontakten i gang. Derfor er det også 
vigtigt, at man ikke kun har faglig kommunikation. Det 
at være i klassen bliver trukket ud over længere tid 
med Facebookgrupperne,” siger Christian Dalsgaard.

Eleverne kan godt blive endnu bedre til at bruge 
hinanden fagligt i grupperne, men hvis gymnasiet skal 
kvalificere den faglige kommunikation, skal det være 
indirekte. Det handler netop om IKKE at formalisere 
det tredje sted, understreger Christian Dalsgaard og 
tilføjer, at det er en grundlæggende ny måde at kom-
munikere på.

”Jeg tør ikke sige, om det har gjort tingene nem-
mere, men det var i hvert fald umuligt at kommuni-
kere sådan før.”

Styrken i en delende kultur
Tilbage hos Emma og Jesper fra 2.Z, der sidder og 
sveder over lektierne søndag aften, er spørgsmålet: 

OM UNDERSØGELSEN
Forskerne fra Aarhus Universitet fulgte fem klassers Facebookgrupper 
ved at få adgang til dem af eleverne og kigge på kommunikation bagud-
rettet. Eleverne var altså ikke opmærksomme på, at forskerne senere 
ville kigge med, da de skrev deres indlæg. Den mest aktive gruppe havde 
i perioden 31.8.2011 - 22.5.2013 postet 950 indlæg, 4430 kommentarer, 
hvilket svarer til 7 daglige kommentarer. Den mindst aktive klasse havde i 
perioden 2.11.2010 - 21.5.2013 postet 403 indlæg og 1749 kommentarer 
svarende til 1,9 daglige kommentarer.

FAKTA:  
FACEBOOK FREM FOR LECTIO OG LUDUS
”I hvilket omfang bruger du selv skolens egne systemer (fx Lectio, Ludus, 
Elevplan, Moodle, Firstcalss, Fronter, Blackboard eller andre) til at hjælpe/
få hjælp fra andre elever i forbindelse med lektier/opgaver?” 

”I hvilket omgang bruger du selv sociale medier (fx Facebook, Twitter osv.) 
til at hjælpe/få hjælpe fra andre elever i forbindelse med lektier/opgaver? 

Note: Det samlede procenttal giver ikke 100. Det skyldes afrunding af de enkelte tal.

ca. 28 procent  
’nærmest hele tiden’

ca. 39 procent ’ofte’

ca. 21 procent 
’af og til’

ca. 6 procent 
’sjældent’

ca. 5 procent ’aldrig’

ca. 28 procent af 
eleverne ’aldrig’

ca. 28 procent 
’sjældent’ ca. 21 procent 

’af og til’

ca. 12 procent 
’ofte’ 

ca. 10 procent ’nær-
mest hele tiden’.
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Hæver hjælpen fra Facebookgruppen det faglige 
niveau? Her er svaret et potentielt ja.

”Når en lærer deler en opgave ud og spørger 
eleverne, om alle har forstået den, så nikker eleverne 
typisk. Det er først den aften, de læser opgaven 
igennem, det går op for dem, at de har brug for hjælp. 
Og så kan de ikke få lærerens hjælp, men de kan 
hjælpe hinanden. Og hvis der sidder nogle, som ikke 
tør spørge, kan de være heldige, at andre har spurgt 
for dem. Det er svært at sige med sikkerhed, i hvor 
høj grad det hæver det faglige niveau, men det er en 
interessant ressource, og der er ofte situationer, hvor 
lærerne ikke kan forudsige, hvornår eleverne har brug 
for hjælp,” pointerer Christian Dalsgaard. 

Forskerne så også allerede tilbage i 2014 en tendens 
til, at eleverne i stigende grad kommunikerede via 
Facebookapplikation Messenger i mindre gruppebe-
skeder. Det er endnu ikke undersøgt, om tendensen er 
fortsat, men Christian Dalsgaard finder det sandsyn-
ligt. At gruppen bliver mindre, gør imidlertid også 
styrken ved den mindre, vurderer han.

”Måske kan gymnasiet skubbe endnu mere på for at 
få dem til at hjælpe hinanden, men det kommer også 
an på, hvordan en klasse fungerer, og om man får etab-
leret en åben kultur, hvor man deler noter, opgaver og 
svar,” siger han. 

Godt, skidt eller begge dele? 
Et oplagt kritikpunkt af Facebookgrupperne er, at vejen 
fra deling til at springe over, hvor gærdet er lavest eller 
ligefrem snyde, er væsentligt forkortet. Lærerne ved 
godt, at hvis eleverne skal oversætte en tekst i tysk, er 
der bare én, som skal gøre det, så har alle gjort det. Men 
her handler det om at være klar over, hvilke udfordrin-
ger man skal stille eleverne, mener Dalsgaard.

”Vi talte med en lærer, som sagde, at han tidligere 
ikke kunne give eleverne en gruppeopgave for som 
lektier. Men det kan han i dag. Så han var begyndt at 
udfordre eleverne på en ny måde. Eleverne er i dag 
i stand til at kommunikere, koordinere, samarbejde, 
planlægge og uddele en fælles opgave, de bliver stillet. 
De kan fx samarbejde om at skrive tekster i Google 
Docs, de kan diskutere i grupper på Skype, og de kan 

chatte og diskutere via Facebook – både synkront og 
asynkront. Dvs. at eleverne kan løse nogle andre typer 
af gruppeopgaver, end de kunne tidligere – selvom de 
sidder derhjemme og laver det om aftenen”.

Et andet kritikpunkt er, at ligesom skolen bevæger 
sig ind i hjemmet via sociale medier, bevæger de so-
ciale medier sig helt fysisk ind i skolen. Forskerne kan 
se på tidspunkterne for de forskellige indlæg, at ele-
verne formentlig sidder i tysk og skriver sammen om 
noget, der handler om engelsk. Er det virkelig noget, 
man ønsker sig som underviser, eller fjerner det fokus? 

”Det kommer nok an på, hvad man laver eller un-
derviser i. I mange tilfælde kan eleverne fx få noget ud 
af at slå et ord op, hvis læreren sagde noget, og eleven 
så var tabt, fordi det var pinligt at spørge. Men det kan 
også være, de sidder og koordinerer gymnasiefesten, 
lige som vi andre svarer på mails, når vi er til møder. 
Er det en selvstændig elev, eller skal vedkommende 
holdes fast i det fag? Det tør jeg ikke svare på. Men jeg 
vil være varsom med at smide computeren ud af klas-
selokalet, fordi man også fjerner de positive elemen-
ter,” siger Christian Dalsgaard, der mere end noget er 
imponeret over, hvor god forståelse eleverne viser for 
at kommunikere med hinanden, ikke bare om fester, 
men også om faglighed. X

CHRISTIAN DALSGAARD
Lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), 
Aarhus Universitet. Han forsker i, hvordan it og digitale medier kan under-
støtte læring, vidensformidling og kommunikation.

Han er netop begyndt på arbejdet med demonstrationsskoleprojektet 
DiDak – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (2017-2020) sammen 
med kolleger fra CUDiM. DiDak har fokus på at opbygge og indsamle viden 
og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innova-
tivt og succesfuldt.

 

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň Students’ use of Facebook for peer-to-peer learning: Christian Dalsgaard
 Ň Sociale medier i gymnasiet: Jesper Tække & Michael Paulsen
 Ň Teknologiens ulidelige lethed: Helle Mathiasen
 Ň If you can’t beat them, join them!: Michael Paulsen

Eleverne er i dag i stand til at kommunikere, koordinere, 
samarbejde, planlægge og uddele en fælles opgave, de bliver 

stillet. De kan fx samarbejde om at skrive tekster i Google Docs, 
de kan diskutere i grupper på Skype, og de kan chatte og diskutere 
via Facebook.”

Christian Dalsgaard
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Gymnasier kan 
forebygge digital 
risikoadfærd med 
dannelse

Af Maj Juni

Kan en hund få 40.000 følgere på 
Instagram, fordi dens ejer ligner 
Justin Bieber? Tilsyneladende, 
ja. Især hvis hundens ejer er så 
bevidst om den opmærksomheds-
økonomi, der dominerer de sociale 
medier, at han kan simulere en 

V.I.P-effekt stor nok til, at de følgere, der ikke er cool 
nok til at følge ham selv, får lov til at følge hunden 
i stedet for. Det er tilfældet med Benjamin Lasnier, 
der er gået fra at være en helt ukendt dansk dreng til 
at have tæt på én million følgere på Instagram, siden 
han som 13-årig lagde det første billede af sig selv 
på nettet i 2012. Benjamin Lasnier gjorde tingene i 
omvendt rækkefølge. Først fik han en masse fans, og 
siden har han udgivet en single, skrevet en bog og i det 
hele taget gjort sig selv til et profitabelt brand.  

”Det er et godt eksempel på, hvad man kan med op-
mærksomhed. Han har sammen med sin mor lavet en 
nøje planlagt marketingkampagne. Og det virker,” for-
tæller Vincent F. Hendricks, der er professor i filosofi 
og leder af Center for Information og Boblestudier på 
Københavns Universitet. Her har man netop taget hul 
på et treårigt forskningsbaseret uddannelsesprojekt 

ved navn ’Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E’, støttet af 
TrygFonden. Målet er at lære unge at agere i og forstå 
den digitale verden og de digitale fællesskaber.

”Hvordan opstår sådan en kunstig, overophedet 
opmærksomhed på noget, som egentlig ikke er noget? 
Og hvem er det, der spekulerer i opmærksomhedssug-
ning? Det er den slags spørgsmål, jeg gerne vil have 
de unge til at reflektere over,” fortæller Vincent F. 
Hendricks, der gerne vil et spadestik dybere ned og 
blandt andet have unge til at forstå ankerkendelses-
økonomiens præmisser, og hvordan man kan speku-
lere i opmærksomhed. Derfor mener han også, at den 
digitale uddannelse skal tænkes ind i undervisningen 
på gymnasierne.

”Dannelse er skrevet ind i gymnasiereformen, og 
spørgsmålet er så, om det skal være et appendiks til et 
i forvejen travlt curriculum, eller om man skal lægge 
det ned i curriculum. Min ide er at lægge den digitale 
dannelse/uddannelse ned i fagene, så man kan få et 
eksamensspørgsmål, der hedder ’Lav en analyse af 
markedet for hævnporno’,” siger han. 

Når flertallet misforstår
Center for Information og Boblestudier har, i samar-
bejde med Børnerådet, lavet en undersøgelse om digi-
tal mobning, som netop er offentliggjort. Den bygger 

Den digitale dannelse skal lægges ind i curriculum i gymnasiet. Det 
er nemlig den bedste vej til at rette op på internettets slagsider som 
fake news og digital mobning, mener filosofiprofessor Vincent 
F. Hendricks fra Center for Information og Boblestudier ved 
Københavns Universitet.
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på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.390 elever i 
9. klasse i Børnerådets Børne- og Ungepanel og kvali-
tative uddybende interview. Undersøgelsen viser, at 37 
procent af dem, der bliver mobbet, selv har mobbet.

”Så mobning smitter. Det er et udtryk for, at børn 
og unge i dag er massivt ofre for flertalsmisforståel-
ser,” fortæller Vincent F. Hendricks. 

En flertalsmisforståelse opstår, når man tror, at 
flertallets norm er en anden end ens egen. Johannes 
på 16 synes måske ikke, det er i orden at skrive 
nedgørende om andre på sociale medier eller dele 
nøgenbilleder, men han tror fejlagtigt, at hans venner 
synes, det er okay. Derfor opstår der en situation, hvor 
grupper af unge kollektivt indstifter nogle normer, 
som de privat ikke bryder sig om.

Siden 1990’erne er det forskningsmæssigt blevet 
påvist, at flertalsmisforståelser påvirker risikoadfærd 
som eksempelvis alkoholvaner. Amerikanske studier 
har vist, at unge fejlagtigt tror, at andre drikker mere 
alkohol end dem selv, og det påvirker normen: De 
kommer til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. 
Den mekanisme går igen i digital risikoadfærd.

”Vi kan se, at flertalsmisforståelser også gør sig 
gældende for digital mobning. Børn og unge synes 
ikke selv, mobning er okay, men de tror, at deres 
klassekammerater og venner synes, det er mere okay, 
end de synes. Hvad stiller man op,” spørger Vincent 
Hendricks og fortæller, at der er lavet studier, som 
viser, at det ikke hjælper at løfte den paternalistiske 
pegefinger og sige ’I må ikke’! Omvendt hjælper det 
heller ikke slet ikke at intervenere.

Til gengæld har det vist sig, at det gør en forskel 
at forklare unge om strukturen og dynamikken af en 
flertalsmisforståelse, så de ikke kollektivt kommer til 
at skrive under på en norm, som de privat ikke bryder 
sig om. 

”Oplysning kan i sig selv forebygge, at unge hopper 
i fælden en anden gang og udsætter sig selv og andre 
for risikoadfærd. Hvis unge tror, at digital mobning 
er socialt accepteret, så kan det i sig selv føre til 
mobning. Men hvis de får viden om, hvordan normen 
opstår, og hvilken norm flertallet foretrækker, kan 
det have en forebyggende effekt. Det var det, det gav 
mig anledning til at sige, vi skal have den viden ind i 
curriculum,” forklarer Vincent F. Hendricks.

TO EKSEMPLER PÅ  
EKSPERIMENTER I KLASSEN
RYGTEDANNELSE I MATEMATIK
På et af de gymnasier, hvor Vincent F. Hendricks har afprøvet et forløb, 
blev eleverne inddraget i et eksperiment om rygtedannelse: 

En 3. g.-klasse blev delt op i tre grupper. En af grupperne sad i en lige 
række, en anden sad ved deres bord foran katederet. Den sidste gruppe 
sad i en stjerneform. 

Forskerne gav nu grupperne 10 rygter på 15 minutter, som de som 
gruppe skulle be- eller afkræfte. Det kunne være rygter som ’Mette 
Blomsterberg er gået ud af Den Store Bagedyst’ eller ’Pave Frans har støt-
tet Donald Trump’, og eleverne skulle svare ja eller nej. 

På lige rækker: I den lineære struktur, hvor eleverne kun måtte tale 
med dem, der sad foran eller bagved, opstod der hurtigt en såkaldt infor-
mationskaskadeeffekt, hvor den enkelte bare løb med vinden og gentog 
det samme svar som den forrige, medmindre én i linjen havde en meget 
stærk formodning om det rigtige svar. Denne gruppe klarede dårligst at 
skille de sande rygter fra de falske. De kunne under 30 procent af gangene 
afgøre, om rygtet var sandt eller falsk.

I borde foran katederet: De elever, der sad alene ved borde foran 
katederet, måtte ikke tale med andre. De klarede sig bedre end gruppen på 
lige rækker: De kunne ramme rigtigt med 50 procent af rygterne. 

I stjerneform: De, der klarede sig bedst, var de elever, som sad i en 
stjerneform og kunne informere hinanden. Her ramte de rigtigt med 85 
procent. 

Da eksperimentet var afsluttet, samlede forskerne eleverne i matema-
tiklokalet og lavede resultaterne om til grafer.

”Eleverne oplevede, at man kan bruge grafteori til at studere rygtedan-
nelse. Og matematiklærerne var meget glade, fordi det var en helt anden 
måde at arbejde på.”

OPMÆRKSOMHED OG POTENSØKONOMI
På et andet gymnasium bad Vincent F. Hendricks nogle elever om at kigge 
på årgangens netværksstruktur ved at filtrere årgangen efter, hvor mange 
følgere de havde på de sociale medier. 

Det viste sig, at der sad 16-20 stykker, som havde langt størstedelen af 
opmærksomheden, mens resten måtte kæmpe om, hvad der var tilbage.

”Det er en måde at forstå potensøkonomi på. Få, store aktører sidder 
på størstedelen, som Thomas Pikettys beregning af, at én procent af 
klodens befolkning sidder på 50 procent af formuen, mens 99 kæmper om 
de sidste 50 procent. Den potensfordeling finder du også på nettet, hvor 
det allerstørste aktiv på sociale medier er opmærksomhed. Og den er ikke 
normalfordelt.” 

>
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Dannelse som synergieffekt 
Center for Information og Boblestudier er så småt 
i gang med at udvikle et undervisningsmateriale til 
gymnasier. Ideen er at få den digitale uddannelse 
tænkt ind i materialet og i forløb til de store fag som 
dansk, historie, engelsk, matematik og samfundsfag. 
Undervisningsmaterialet kommer til at inddrage 
konkrete cases om blandt andet flertalsmisforståelser, 
falske nyheder, rygtedannelse, opmærksomhedsøko-
nomi og propaganda. Eleverne skal lære at analysere 
og forstå dynamikken i og konsekvenserne af disse 
fænomener og samtidig trække på egne erfaringer fra 
for eksempel sociale medier, mens de arbejder med 
stoffet.

”Man kan fx diskutere potensfordelinger og aner-
kendelsesøkonomi i matematik eller samfundsfag. Den 

digitale dannelse/uddannelse skal ned i noget, som 
i forvejen fodrer ind i deres curriculum. Fx ’Hvad er 
strukturen og dynamikken i en shitstorm’? Det kræver, 
at man ved noget om alt fra netværksstrukturer, til 
hvilken slags beskeder der virker på nettet, og om 
aktivitetsmobiliserende følelser som vrede og indigna-
tion, der får folk til at like, dele og kommentere,” siger 
Vincent F. Hendricks, der mener, at den digitale dan-
nelse skal opstå som en synergieffekt mellem lærerne 
og eleverne.

”Vi er alle sammen en del af det her socio-tekniske 
eksperiment, der hedder informationstidsalderen. Der 
følger udfordringer med fra generation til generation. 
Den digitale uddannelse kommer til at ligge i spæn-
dingsfeltet mellem dem, der agerer meget, og dem, 
der har forudsætningen til at sige, hvad der afgør, om 
et samfund fungerer,” siger Vincent F. Hendricks og 
tilføjer, at det sagt på en anden måde er ”et spørgsmål 
om at klæde næste generation af samfundsborgere på 
til at tage kvalificerede beslutninger, hvad enten det 
drejer sig om den næste kummefryser, eller hvem der 
skal have nøglerne til statsministeriet.” X

VINCENT F. HENDRICKS
Professor i formel filosofi og leder af Center 
for Information og Boblestudier (CIBS) ved 
Københavns Universitet. Har blandt andet 
modtaget Videnskabsministeriet Eliteforskerpris, 
Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og 
Rosenkjærprisen. Forfatter til bl.a. netop udkom-
ne Fake News (sammen med Mads Vestergaard) 
og Spræng boblen.

 

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň Pinball-effekten’: Derfor ødelægger sociale 
medier din koncentration: Vincent Hendricks 
& Joachim Schmidt Wiewiura

 Ň Opråb: Du er produktet på nettet: Vincent 
Hendricks

DIGITAL UD(DANNELSE) – 
D.U.D.E
Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E er et forsk-
ningsbaseret uddannelsesprojekt ved Center 
for Information og Boblestudier, støttet af 
TrygFonden og Carlsbergfondet. Projektet løber 
fra 2017-2020. Formålet er at lære unge at forstå 
og agere i den digitale virkelighed samt at give 
dem mod på at deltage i de digitale fællesskaber 
uden at blive hånet og nedgjort.

Med Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E skal 
unge gøres bekendt med relevante værktøjer til 
at kunne identificere og forstå strukturerne bag 
socialpsykologiske fænomener som mobbebobler, 
lemmingeeffekter og flertalsmisforståelser samt 
spredningsdynamikken af eksempelvis rygter, fake 
news og shitstorms.

Projektet består af fire indsatser: undervis-
ningsmateriale, spilkampagne, forældreinvolvering 
samt ambassadørkorps med unge undervisere.

Temaredaktør for dette nummer af 
Gymnasieforskning, Camilla Mehlsen, er projektle-
der for den didaktiske enhed, der skal udvikle og 
afprøve undervisningsmateriale til udskolingsklas-
ser og gymnasiale uddannelser.

Det er spørgsmål om at klæde næste generation af 
samfundsborgere på til at tage kvalificerede beslutninger, 

hvad enten det drejer sig om den næste kummefryser, eller hvem 
der skal have nøglerne til statsministeriet.” 

Vincent F. Hendricks
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Forstå en ”ugly”

Af Marie Preisler

Hvad laver en gymnasieelev med 
hagen trukket helt ind til halsen 
og mobilen ude i strakt arm? 
Formentlig er eleven ved at sende 
en ”snap,” en såkaldt ”ugly” – det 
vil sige en selfie med dobbelthage, 

som deles med udvalgte andre via det sociale medie 
Snapchat.

Snapchat er sammen med Instagram lige nu danske 
gymnasieelevers foretrukne sociale medie. Begge 
medier er platforme, hvor man kan dele billeder, og 
det gør unge på måder og i et så stort omfang, at bil-
leddelingen medskaber deres ungeliv. 

”At dele billeder via Snapchat og Instagram er dét, 
som unge gør nu. Ved at være nysgerrige over for dét 
vil undervisere få øje på noget sjovt og spændende 
– nemlig hvordan unges liv også ser ud,” siger lektor 
Jette Kofoed fra Aarhus Universitet, en af landets fø-
rende eksperter i børn og unges brug af sociale medier 
og digital mobning.

Det er hendes erfaring, at både undervisere og 
voksne generelt er langsomme til at forstå, hvor 
anderledes det er blevet at være gymnasieelev, efter at 
den udbredte billeddeling har gjort sit indtog i unges 
liv:

”Vi voksne halter bagefter, og det kunne være en 
god ide at indlede en spurt. Ikke for at snage, men for 
at blive kloge på unges liv, som det ser ud for tiden, 
hvor der er virkelig meget på spil for unge i forhold til 
billeddeling.”

Nøgle til intimitet og kontakt
For mange unge fungerer Snapchat og Instagram som 
helt centrale kommunikationskanaler. Billederne er 
en blanding af billeder og ord, der rummer både helt 
simple beskeder af typen ’tænker på dig’ til et væld af 
mere komplicerede meldinger. 

”Det er ikke nyt, at unge deler beskeder, og at 
kommunikation er både enkel og kompliceret, men for 
tiden er kommunikationen i høj grad billedbaseret, og 
det er anderledes, end da unge alene sendte sms’er,” 
forklarer Jette Kofoed. 

Digital billeddeling fylder så meget hos unge, at fænomenet er med 
til at skabe, hvad det vil sige at være ung i dag. Gymnasieforskning har 
talt med Jette Kofoed for at få et indblik i en visuel verden, der ofte 
er utilgængelig for voksne.
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TEMA: PÅ SPORET AF DIGITAL DANNELSE

Billedbrugen afhænger af mediet. Der er forskel 
på, hvad unge bruger Snapchat og Instagram til. Lidt 
forsimplet kan man sige, at Instagram overvejende 
bliver brugt af unge til at fremvise lækkerhed, mens 
Snapchat er hverdagen.

”Instagram bruges til poses med og uden tøj og 
trutmund, sixpacks og Calvin Klein-undertøj, mens 
en ”snap” i højere grad bruges til at dele billeder af 
pudsige og grimme hverdagssituationer. Af sure sokker 
i sofaen, toiletbesøg, hangovers, og der er opstået en 
særlig disciplin med ”snaps” af hager nedefra, så det 
ser ud, som om man har dobbelthage.”

Når Jette Kofoed i sine undersøgelser spørger unge, 
hvorfor de deler fotos af deres dobbelthager eller med 
morgenhår og bar mave, svarer mange, at det ikke 
betyder noget – at deres brug af ”snaps” er ligegyldig. 
Det er en vigtig reminder fra de unge. For det peger 
på, hvordan udvekslingerne nemlig er hverdagslige:

”Det ligegyldige er netop det, som vi gør hver dag, 
og som binder vores liv sammen. Så den tilsynela-
dende ligegyldige udveksling af ”snaps” er præcis det, 
der gør udvekslingerne til den lim, der binder deres 
hverdag sammen. Den tilsyneladende ligegyldige lim, 
som med ”snaps,” der forsvinder efter få sekunder, 
kan være vanskeligt at få øje på for udenforstående.

 Unge bruger billeddelingen via sociale medier til 
at skabe og vedligeholde deres relationer og være i 
kontakt. Mange udveksler et hav af billedbeskeder 
med hinanden hver dag og bruger dem til både flirt, 
venskaber og skænderier.

Det er der drama i. Dramaet vil altid være intimite-
tens følgesvend, uanset medie, fastslår Jette Kofoed. 

”Jeg gætter på, at gymnasielivet for de unge van-
skeligt kan adskilles i et offline skoleliv og et online 
socialt liv. Tværtimod fletter udveksling af ”snaps,” 
messengerbeskeder og løbende kontakt med hinan-
den sig ind og ud af skolelivet på måder, som netop er 

langt mere sammenflettede, end det kan se ud fra et 
voksenblik.”

Voksne kan have tendens til at adskille offline-liv 
fra online-liv. Men med smartphones, wifi-adgang på 
skolerne og lectio åbent ved siden af messenger og 
Snapchat på telefonen ved siden af er det vanskeligt at 
få øje på et offline skoleliv uden medier, forklarer Jette 
Kofoed.

Når det kammer over
Når en ung deler en ”ugly” eller ”funny” af sig selv 
med en ven eller kæreste, dukker den op på vennens 
eller kærestens mobiltelefon i ti sekunder, hvorefter 
den selvdestruerer – med mindre modtageren vælger 
at lave et screenshot. Derved gemmes billedet i fotoar-
kivet i modtagerens telefon. 

I praksis ligger mange unge derfor inde med et hav 
af billeder af hinanden i alle mulige grimme, sjove og 
intime situationer. Det er en ny situation, unge skal 
lære at forvalte. Både når venskaber går godt, og også 
når de ikke går godt.

Med arkiver af hinandens fotos er der potentiale for 
både intens intimitet og drama. En ung pige, som Jette 
Kofoed har interviewet til en undersøgelse, forklarer 
det således:

”Min veninde har så mange grimme billeder af mig, 
at hun kan gøre hvad som helst med dem.”

Når de unge selv spørges, så er dickpics og bare 
bryster nogle af de billeder, der deles mest. 

Ifølge Jette Kofoed har billeddelingen skabt en ny 
såkaldt affektiv og visuel økonomi, det vil sige en øko-
nomi, hvor udveksling af billeder og videresendelse af 
billeder handler om, hvad der er på billedet, hvordan 
de obligatoriske dobbelthager er craftet, og hvor 
mange følelser der er på spil i udvekslingen af billeder.

”De mange følelser og billeder skal unge navigere i, 
forvalte, og der er meget at forvalte.” >

TEMA OM DIGITAL DANNELSE 23



En kilde til skam
Den norske tv-serie Skam illustrerer, ifølge Jette 
Kofoed, hvordan sårbarhed og intimitet bliver blandet, 
og hvor mange ressourcer det båndlægger at skulle 
håndtere en trussel om at få et intimt billede delt. I 
serien tager en fyr et nøgenfoto af pigen Noora, som 
afværger deling af billedet ved at konfrontere fyren 
med, at billeddelingen er ulovlig. Men inden da har 
hun en lang og svær forhandling med sig selv, som for 
Jette Kofoed er en præcis påpegning af, hvad naviga-
tion i en affektiv økonomi indebærer:

”Det viser, hvor følelsesladet det er at skulle hånd-
tere, at andre er i besiddelse af et billede af dig i en si-
tuation, du ikke ønsker delt. Det er ikke kun en udfor-
dring for Noora, men for unge. Skam giver os mulighed 
for at forstå detaljerne i, hvor mange følelser der er på 
spil, og hvor meget kvalme og udskamning der hører 
med, når man er nøgen på billeder, som deles uden for 
den relation, som intimiteten hørte til i.” 

Behov for samtykkekultur
Der har i medierne de seneste halvandet år været 
massiv omtale af en række tilfælde, hvor unges billed-
deling har affødt hævnporno og andre grove tilfælde af 
digital mobning, udstilling og udskamning. I debatten 
om billeddeling er unge fra mange sider blevet opfor-
dret til at løse problemet ved at holde op med at dele 
billeder af sig selv med bare bryster, eller mens de har 
sex. 

Det råd er at give offeret ansvaret, mener Jette 
Kofoed, og hun ser det ikke som en farbar vej alene at 
fokusere på ofret. 

”Unge holder ikke op med at dele billeder. Hvorfor 
skulle de det? Det er for tiden en helt integreret del 
af deres liv. Men måske kunne de til gengæld spørge 
hinanden eller sig selv, hvilke effekter det kan have at 
dele et billede. Det skal de gøre, inden de deler.”

Hun opfordrer gymnasielærere og alle andre 
voksne til at bidrage til at opbygge, hvad hun kalder en 
”samtykkekultur:”

”Det bør være normen, at man har ret til ikke at 
få delt nøgenbilleder uden samtykke. Eller billeder 
i det hele taget. Og vi skal måske blive bedre til ikke 
at bashe på generationer, men også tage på os, at der 

bliver delt rigtig mange billeder også af voksne. Vi kan 
alle sammen blive bedre til at tjekke ind hos hinanden, 
før vi deler billeder. Det er nemlig ikke kun unge, som 
deler billeder uden tanke for dem, det går ud over. 
Mange voksne deler ukritisk billeder af deres børn på 
sociale medier. Vi kan blive langt bedre til at tænke i 
samtykke på tværs af generationer.” 

Det er Jette Kofoeds formodning, at mange af gym-
nasietidens mange våde fester og ritualer også afføder 
deling af fotos på måder, som de involverede kan 
opleve som intimiderende, eller som kan få karakter af 
digital mobning. Men det har hun ikke forsket i endnu. 
Det vil hun gerne som det næste. 

”Det vil være både relevant og uhyre interessant 
at forske i gymnasiernes ritualer, og hvordan billed-
deling derfra bliver til digital mobning, eksempelvis i 
forbindelse med fænomener som puttemiddage, hvor 
3G’ere holder lukkede fester med udvalgte 1G’ere af 
det andet køn. Overgang fra folkeskole til gymnasium, 
huer ved eksamen og alle de andre ritualer, der på 
forskellige skoler binder gymnasielivet sammen,” siger 
Jette Kofoed. X
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Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň A snap of intimacy – photosharing practices 
among young people: Jette Kofoed & Malene 
Charlotte Larsen

 Ň Snip snap snude – dobbelthagerne er ude: 
Jette Kofoed & Malene Charlotte Larsen

 Ň Afklædt på nettet: Dorte Marie Søndergaard
 Ň Unge fællesskaber mellem selvfølgelighed 
og vedligeholdelse: Maria Bruselius-Jensen & 
Niels Ulrik Sørensen

”Unge holder ikke op med at dele billeder. 
Hvorfor skulle de det? Det er for tiden en helt 

integreret del af deres liv. Men måske kunne de til 
gengæld spørge hinanden eller sig selv, hvilke effekter 
det kan have.”

Jette Kofoed
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