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Dannelse - prøv at smag på ordet. 

Det smager sådan lidt gammeldags, 

en noget tung smag. »Der er fylde i«, 

ville en vinkender nok sige. 

Men jeg kan godt lide ordet. Jeg 

kan faktisk mere end lide det: »det 

ligger mig på sinde«, ville nok være 

det rette ordvalg, hvis vi skal blive i 

de lidt tungere smagsnuancer.

Og netop fordi det ligger mig på 

sinde, er jeg denne novembermørke 

onsdag på vej til Rødding Højskole. 

Jeg skal til Folkeråd om Digital 

Dannelse. Det er foreningen Dansk 

IT, som har indkaldt menigmand og 

branchefolk fra nær og fjern til at 

tage livtag med begrebet. Jeg er her 

som udviklingschef  ved Herning 

Bibliotekerne og dermed også for 

at sende et signal til de fremmødte 

it-folk, skolefolk, højskolefolk med 

flere, at sagen ligger ikke bare mig, 

men også bibliotekerne stærkt på 

sinde.

 Vi mødes af  en power point med 

teksten:

»There are no digital natives. 

There is no net generation. We are 

all in this together. That is all. 

(Steve Wheeler)«

Aktivt deltagende

Og så er temaet ligesom slået an. For 

modsat hvad alle troede, nemlig at 

de unge - de digitalt indfødte - de ka’ 

da det der med it, så viser virkelig-

heden sig at være en helt anden. At 

være digitalt dannet handler ikke 

bare om at kunne bruge en iPad eller 

dit NemID. 

Det handler også om at kunne bru-

ge teknologien kreativt til at skabe 

med. Det handler også om at kunne 

bruge teknologien sikkert, så dine 

personlige oplysninger ikke bliver 

misbrugt. Det handler også om at 

kunne opføre sig ordentligt, når man 

agerer digitalt. Helt, helt grundlæg-

gende handler det om at kunne begå 

sig og være en aktivt deltagende 

medborger i et samfund som bliver 

mere og mere digitaliseret.

Godt kørende

Mødet begynder med en opvarm-

ningsøvelse. Vi bliver bedt om at 

stille os i et hjørne alt efter, om vi be-

tragter os selv som »på ingen måde«, 

»sådan nogenlunde«, »godt kørende« 

eller »helt sublimt« digitalt dannet. 

Jeg overvejer at stille mig i grup-

pen »helt sublimt«, for jeg kan da 

begå mig helt o.k. med digitale 

værktøjer. Jeg synes nok, jeg kan 

skelne skidt fra kanel, når det gælder 

troværdighed, og jeg bestræber mig 

virkelig på at skrive pænt og ordent-

ligt online. 

Men så kommer jeg i tanke om det 

der med at kunne bruge teknologien 

sikkert, og hvornår var det lige sidst, 

at jeg skiftede mit kodeord? I øvrigt 

det samme kodeord, jeg bruger til 

næsten alle online tjenester, for ellers 

kan jeg jo ikke huske det. Og det der 

med at kunne skabe med it; godt nok 

har jeg i tidernes morgen haft lidt 

programmering, men da jeg for nylig 

skulle klippe en kort videooptagelse 

sammen, fik jeg noget der lignende 

et nervøst sammenbrud og måtte gå 

tiggergang til bibliotekets it-drenge, 

der forbarmede sig og i løbet af  fem 

minutter havde klippet optagelsen til 

mig. Noget de i øvrigt lidt hånende 

påstod, at ethvert skolebarn lærte i 

løbet af  1. klasse. Lige der tippede 

min selvtillid fra »helt sublimt« - og 

jeg skyndte mig over i hjørnet til de 

»godt kørende«.

Dannelsen lever

Som dagen gik dalede min digitale 

selvtillid. Jeg fandt ud af, at Google 

kender alt til mig - hvor jeg befinder 

mig, hvad og hvem jeg kan lide og 

ikke kan lide osv. 

Er det et problem - tjaaa - den tyg-

ger jeg stadig på. Jeg fik også øjnene 

op for, at jeg har en digital identitet 

- og et hurtigt kig ned af  min egen 

Facebook væg afslører, at jeg elsker 

og deler alt, hvad der har med mit 

arbejde at gøre og så lige lidt med 

mine børn. Er det sandheden om 

mig? Tjaaa - enten er det, og så er 

der stof  til eftertanke. Eller også 

skal jeg overveje mere bevidst, hvad 

jeg poster på Facebook.

Da dagen var slut, og jeg kørte 

hjem ad uendeligt lange vestjyske 

veje, var jeg nu alligevel lidt opløftet 

på min institutions, folkebibliotekets, 

vegne. Her lever dannelsen - også 

den digitale - i bedste velgående. Her 

er it-kurser for nybegyndere, Coding 

Pirates - en kodeklub for børn, tilbud 

om læringsforløb i digital dannelse 

til skolerne - lige fra 0. klasse og op, 

der er it-cafe, hvor frivillige hjælper 

med stort og småt it- bøvl og på 

e-kurser.nu tilbyder biblioteket små 

online kurser, blandt andet i hvordan 

du gebærder dig sikkert rundt på 

nettet. 

Da jeg næste dag møder ind på 

arbejde, kigger jeg ned i underetagen 

og ser en flok skoleunger producere 

en stop-motion film. De brugte en 

app StopMotion Studio. Den vil jeg 

prøve derhjemme. Så kan jeg sætte 

hak ved »at kunne bruge teknologien 

til at skabe med« og snart stille mig 

over i rækken af  »sublimt digitalt 

dannede«.

Er jeg digitalt dannet - er du?
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