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Hvad vil jeg komme ind på?

• Relationen mellem digital dannelse og digital kompetence på 
en handelsskole som Tietgen.

• Hvorfor anvender vi sociale medier og digitale værktøjer i 
undervisningen, og hvad er vores erfaringer?

• Hvordan arbejder vi med at skabe rammer for digital 
dannelse og kompetence?

• Lærere og elevers erfaringer
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Digital dannelse er ikke nem, men den er 
væsentlig for den digitale kompetence 

”Det er ok med mig, at hun fejrer sine 
successer på arbejdet – det gør alle 
andre”.

”Det er forkasteligt – det handler om 
menneskelige skæbner”

”Jeg havde ikke regnet med sådan 
en storm…..jeg skulle nok aldrig 
have købt den kage”

Facebook status:

5.400 delinger

34.000 likes
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Digital kompetence og dannelse på Tietgen

• Digital kompetence = lærere kan undervise vha. online kurser, 
sociale medier og deltage i digitale fællesskaber, og at elever kan 
modtage læring på denne måde.

• Vi er en stor handelsskole, og for os er den digitale kompetence 
vigtig (sociale medier og online læring er en fast bestanddel af 
vores undervisning)

• Vi har ansvaret for undervisningen – hvad enten den er online eller 
i klasserummet – derfor kærer vi os om og arbejder med dannelsen 
hos lærere og elever. 
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Tietgen i tal 

• Handelsskole dannet i 1954 som en fusion af 3 skoler

• EUX/EUD Business – 700 elever

• HHx – 1600 elever

• Tietgen Kompetence Center (AMU, ledelse, IT, 
internationalisering, FVU/OBU m.m) – 10.000 kursister årligt

• Tietgen Online er en stabsafdeling  online/digital læring for 

alle tre afdelinger
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Digitale værktøjer til læring på Tietgen

• Canvas LMS for hele Tietgen (centralt omdrejningspunkt)

• Mail, SMS, mobiltelefoner 

• Videooptagelser

• Facebook

• Diskussionsforaer, webinar, blogs m.m. 
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Hvilke anvendes og til hvad?

• Canvas LMS (online kurser, blended forløb, 
diskussionsforaer, webinar, mail)

• Mobiltelefoner (SMS med online elever, elevfastholdelse, 
elever i skolepraktik, studieophold) 

• Videooptagelser med smartphone – opgaver ude i byen i 
forhold til f.eks. butiksdesign

• Facebook – lukkede Facebook grupper 

• Blogs – kursister i sociale medier 

• Skype til eksamen og vejledning
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Hvad kan de digitale værktøjer?

• De er simpelthen sjovere og mere brugervenlige

• Vi møder eleverne på de platforme, hvor de i forvejen er 
(specielt Facebook), og så lykkes elevinvolveringen

• Eleverne bliver med-skabere af undervisningsmaterialet, 
hvilket ikke sker i LMS’er (videooptagelser, 
diskussionsforaer)

• Undervisningsdifferentiering (læringsstil, tempo, elevens 
præmisser)
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Hvad kan de digitale værktøjer?

• Vi lykkes med at strække undervisningen ud over skolen 
åbningstider (diskussion af opgaver over Facebook)

• Fælles sted at kommunikere og fremlægge (Padlets, blogs)

• Gode til transfer – både individuelt og i grupper, såfremt de 
er tilgængelige efter at skoleforløbet er slut

• Webinar og Facebook chat: vejledning af elever og feedback 
på opgaver

• Gode til forløb, når eleven er væk fra skolen (studieophold, 
hovedforløb).
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Elevers brug af sociale medier i undervisningen er en 
stor udfordring på vores ungdomsuddannelser

Blogs og chat foraer kan i enkelte tilfælde resultere i 
stødende kommentarer fra andre kursister

For nogle kan det være grænseoverskridende at oprette 
egne blogs

Lærere er medlemmer i grupper for at sikre dialogen –
tag ansvar for dialogen i grupperne. 

Sæt moderator på yngre målgrupper



www.tietgen.dk

I de tidlige Facebook år havde enkelte lærere svært ved 
at finde den rette distance

En del af både elever og kursister vil ikke på sociale 
medier eller anvende private Facebook profiler eller 
mails – øhh, digital indfødte??
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Politik for læreres brug af sociale medier

• Ikke forbud mod at bruge sociale medier i undervisningen

• Det anbefales, at lærere ikke er ”venner” med elever på Facebook

• Man kan ”like” eller deltage i klassegrupper

• Alle medarbejdere anbefales at lukke deres profiler for andre end venner 

• Omtal aldrig andre personer i nedsættende vendinger 

• Overvej hvilke grupper/fansider du er medlem af. De er med til at danne 
et billede af dig, som andre måske også ser.

• Har procedure for håndtering af elev-mobning af lærere 
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Politik for elevers brug af sociale medier

• Brug af Facebook eller andre sociale medier i skoletiden skal have et 
studierelevant formål 

• Husk Internettet glemmer aldrig! Tænk over, hvad det er du lægger ud, og 
hvor åben din profil er 

• Husk mennesket på den anden side! Behandl andre som du selv ønsker at 
blive behandlet! 

• Vær ikke nedladende eller krænkende i din tone overfor hverken skolen, 
skolens medarbejdere eller andre elever på skolen 

• Involvering i truende adfærd som f. eks. trusler overfor elever eller ansatte 
på skolen medfører øjeblikkelig bortvisning 



www.tietgen.dk

• Lærerne ser digitale medier som en kærkommen 
måde at skabe variation

• Undervisningen opleves mere varieret for eleverne

• Tietgen fremstår mere moderne i elever og forældres 
øjne 

• Forudsætter selvjustits af eleverne, da de skal kunne 
skelne knivskarpt mellem, hvornår noget tjener en 
funktion i forhold til læring – og hvornår noget bliver 
en metal flugt væk fra undervisningen. 
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• Vi får flere og flere online forløb – ”rene” online 
kurser, blended forløb eller blot inddragelse af  
digitale læringselementer (video, quiz, test m.m.)

• LMS, online kurser, webinar giver mulighed for at lave 
nye uddannelser/kurser til en ny type elever.

• Flere online elever/kursister, og de klarer sig godt
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”Inden jeg startede, overvejede jeg 
naturligvis, om en online uddannelse passede 
til mig, men jeg må sige, at det har været 
det rigtige valg for mig. Det er meget let at 
komme i kontakt med mine undervisere, og 
vi taler sammen både via telefon og mail. 

Man skal selvfølgelig være god til at 
administrere sin tid og på den måde passer 
online uddannelserne måske ikke til alle. Men 
for mig fungerer det rigtigt fint, og jeg kan 
kun anbefale det til andre”.

Ditte Lee, 35 år, mor til to.

”Skulle jeg vælge i dag, ville jeg vælge det online forløb frem for 
klasseundervisning. Det ville selvfølgelig have været rart at 
kunne mødes med mine undervisere, men jeg vil foretrække 
fleksibiliteten”. 

Kasper Hjort, 22 år.
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Jeg synes, at det har været et godt forløb, og for mig har det 
været super at kunne disponere over min egen tid, da jeg 
startede min praktikplads, før jeg tog GF2. Så uden et online 
forløb havde det ikke været muligt at gennemføre grundforløb 2. 
Det har betydet, at jeg kunne læse i weekenden eller om 
aftenen, når jeg havde fri. Én uge var der ikke så meget at læse, 
og jeg har så kunnet lave opgaverne til ugen efter og på den 
måde har jeg kunne styre, hvor travlt jeg havde. Det har været 
en stor fordel. 

Rene Dyhrberg Hansen, 25 år
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• Blandt nogle lærere kan f.eks. online 
undervisning forekomme negativt eller 
skræmmende

• Tidligere hed de ”ildsjæle” – i dag er de 
”online” lærere. De har samme funktion i 
forhold til resten af skolen

• Holdningen til sociale medier og online læring 
er ikke alders- men holdningsbetinget 
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Hvordan understøtter vi den digitale kompetence 
hos elever og lærere?

• Vi taler læring og mindre teknik

• Vi er synlige og meget tilgængelige for vores lærere

• Vi møder lærere på deres niveau – også med hjælp til en 
PowerPoint

• Afholder lærerkurser i Canvas LMS, screen cast, webinarer 
m.m.


