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LÆRERROLLER OG 
ARBEJDSFORMER 

Formidlings-
orienteret 

Dialogisk 
orienteret 

Opgave-
orienteret 

Projekt-
orienteret 

Beck og Paulsen: Læring og undervisning – didaktiske positioner og praksisformer i gymnasiet.  
In: Nye lærerroller, Gymnasiepædagogik #78, SDU 2010 



DEMOKRATISK 
DANNELSE? 
”Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede 
eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og kursets 
hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati. Kursisterne skal derigennem opnå forudsætninger for 
aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for 
mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling 
og forandring samt forståelse af såvel det nære som det 
europæiske og globale perspektiv.” (hf-bekendtgørelsen) 

 

 



NYE 
GENSTANDSFELTER 



USIKKERHED I 
UNDERVISNINGSRUMMET 

Tække og Paulsen: Sociale medier i gymnasiet – Mellem forbud og ligegyldighed.  
Forlaget unge pædagoger og forfattere, 2013 



DIGITAL DANNELSE? 
"Derved udvides forståelsen af it-relaterede kompetencer fra 
færdigheder til at være et dannelsesbegreb, der omfatter 
færdigheder og kompetencer, som er nødvendige, for at en 
person kan agere som både medborger og medarbejder i et 
gennemdigitaliseret og globaliseret viden eller 
netværkssamfund." (Holm Sørensen m.fl. 2010 s.20) 

 



DIGITALE 
KOMPETENCER 

Digital 
dannelse 

Informations-
kompetencer 

Didaktiske 
kompetencer 

Socio-
emotive 

kompetencer 

Produktive 
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Weile, Heide, Kristiansen og Andreasen: Digital dannelse – identitet, læring og samfund. 
http://issuu.com/suneweile/docs/digital_dannelse_-_masterprojekt_20/1 



ERFARING OG 
REFLEKSION 

John Dewey David A. Kolb 



DEBAT I 
PRESSELOGEN 





WORKSHOP FALKTOFT-CASE 
Hvordan kan en undervisningssekvens med Falktofte-case udvikle 
elevernes demokratiske og digitale dannelse? 
Inddrag følgende: 
-  Kolbs læringscirkel 
-  Sociale medier 
-  Mundtlig- eller skriveøvelse 

 
Links: 
Klip fra Presselogen http://goo.gl/v7CL75 
Presselogen på facebook http://goo.gl/CwYS7t 
Anne Sophia Hermansen http://goo.gl/4btMiB 
Peter Falktoft http://goo.gl/iQbRRY 
 



OPSAMLING 

Hvordan kan de humanistiske fag understøtte, at eleverne: 

•  forberedes til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og folkestyre  

•  opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund  

•  opnå forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab 
at bidrage til udvikling og forandring  

•  opnå forståelse af såvel det nære som det europæiske og 
globale perspektiv 

 


