
DIGITALE MEDIER
MULIGHEDER OG UDFORDRINGER PÅ
NETTET
UDSKOLING

STØTTE AF:



Idag er vi alle sammen filtret ind i et digitalt medieforbrug. Med det
følger en masse fede muligheder, men også nogle udfordringer og
dilemmaer, der kan virke nærmest uløselige. På BUSTER har vi samlet
en række film der på hver sin måde forholder sig til, hvilken rolle de
digitale medier spiller i vores liv – på båd godt og ondt. I vil komme til
at undersøge jeres egen klasses forbrug, hvad I selv er interesserede i
på de digitale medier, hvilke muligheder og udfordringer I ser og
hvordan man kan bevæge sig bevidst og kildekritisk rundt på
internettet - Det er nogle af de overvejelser og samtaler
som forløbet her lægger op til.

I dette materiale:

Lærervejledning: om Buster, formål og kompetencemål, om
undervisningsforløbet, metode, indhold m. beskrivelser af hver øvelse.

Øvelsesark til eleverne: inddelt i FØR FILMEN, I BIOGRAFEN, EFTER FILMEN
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VEJLEDNING TIL LÆREREN

BUSTER filmfestival og undervisning
BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår
screener festivalen sjove, vilde og øjenåbnende film, spil og tv-serier fra hele verden og inviterer
indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i mediernes univers. I alt afholdes 300+
arrangementer i biografer, kulturhuse og på institutioner i København og rundt i hele landet.

På BUSTER arbejder vi med at ruste børn og unge til et liv på de digitale medier. Vi inspirerer dem til
at gå kreativt og reflekteret til filmmediet og kuraterer medieindhold, som algoritmerne ikke har
fantasi til at finde. Vi viser de film, man ikke lige finder på youtube og som ikke altid følger tidens
smag for hurtige og letfordøjelige formater eller emner. Film som åbner døren til andre verdener,
virkeligheder og måder at leve på.  På BUSTER engagerer vi det unge publikum som medskabere af
festivalen og inviterer influencere, gamere og skoleklasser med ind i vores program for at tage en
reflekteret snak om, hvad billedmediet kan og skal. At være på BUSTER er både at blive underholdt
og få fyldt øjnene med et væld af farver, ansigter og former, og at lære at forstå og afkode filmens
sprog og forholde sig til vigtige faglige emner gennem fiktion eller dokumentar. Derfor kombinerer
vi alle vores filmpakker med undervisningsmaterialer, som gør dig i stand til at bruge filmen i et
længere forløb - både før, under og efter visningen.

Formål og undervisningsforløb
I arbejdet med materialet vil I berøre en lang række af de færdigheds- og vidensmål, som Fælles Mål
for faget dansk opstiller. Kort fortalt arbejder eleverne i størstedelen af forløbet særligt med
fortolkning, analyse og kommunikation. Med udgangspunkt i Fælles Mål kan man pege på, at
eleverne arbejder inden for følgende kompetenceområder:

● Kompetencemålet for fortolkning på 7.- 9. Klassetrin. Eleven kan forholde sig til kultur,
identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre
æstetiske tekster.

● Kompetencemålet for kommunikation på 7.- 9. klassetrin. Eleven kan deltage reflekteret i
kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
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Tæt på undervisningsforløbet
Materialet er inddelt i tre dele med ark til eleverne:

➔ FØR FILMEN (1 ark) lægger op til et forløb om digitale medier.

➔ I BIOGRAFEN (1 ark) som klæder eleverne på til filmvisningen.

➔ EFTER FILMEN (1 ark) til at samle op efter jeres biografbesøg.

Du kan alt efter niveau og antal vurdere, om du vil lave øvelserne fælles i klassen eller i grupper,
ligesom du selv kan vælge hvilke øvelser, du vil bruge.

Før forløbet skal du printe arkene til eleverne.

Metode

BUSTER filmfestival vil aktivere børns læring gennem stærke fortællinger og visuelle udtryk i
filmens verden. Til BUSTERs filmvisninger bliver eleverne præsenteret for den visuelle
fremstillingsform (‘andre æstetiske tekster’) og de mange muligheder for indlevelse og fortolkning,
som findes i levende billeder. På BUSTER er filmen en kollektiv oplevelse, som kan danne grundlag
for vigtige kollektive samtaler i og uden for klassens rum. Dette er imidlertid kun den ene del af et
forløb på BUSTER. I vores materialer sørger vi for, at filmoplevelse og fortolkning altid følges med
elevernes egen fremstilling. I hjertet af BUSTERs læringsmaterialer er altså en induktiv metode -
eleverne skal med andre ord ‘lære gennem deres erfaringer med at lave’. Derfor veksler dette
materiale mellem oplevelse, fortolkning og fremstilling. Vi læner os her op ad forskningschef ved
University College Lillebælt Thomas Illum Hansens skelnen mellem ‘oplevelse’ og ‘erfaring’ i
forbindelse med det didaktiske sprog (Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og
praksis). Mens oplevelsen af den sanselige repræsentationsform lagres ubemærket i hukommelsen
og udgør det, han kalder en ‘tavs og implicit viden’, er erfaringen det, der sker, når oplevelser bliver
bearbejdet i genkendelige former og kategorier. Der skal med andre ord sættes sprog, billeder og
figurer på den umiddelbare oplevelse af filmen. Elevernes egen produktive fremstilling kan være
med til at danne bro mellem disse to. Her mener vi fremstilling i sin bredeste forstand - ikke kun
som film, men også tegning, fortælling, dramatisering m.m. På den måde er BUSTERs
læringsmaterialer mere procesorienterede end produktorienterede. Men fremstilling kommer ikke
af sig selv. Derfor er elevernes fremstilling faciliteret af benspænd, skriveordrer, lege og andre
didaktiske greb, som sikrer en struktureret ramme til fri udfoldelse.
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Indhold
Dette undervisningsmateriale er opdelt i arbejdsopgaver og øvelser i 3 ark: før, under og efter
filmen. I det følgende gennemgår vi øvelserne i de tre ark samt hvor lang tid, der skal sættes af til
dem, og din rolle som lærer.

ARK 1: FØR FILMEN (2x45)

For at give eleverne en referenceramme for resten af forløbet om digitale medier, starter vi forløbet
ud med at eleverne skal forholde sig til og analysere deres eget digitale medieforbrug og kendskab
til medieplatforme.

Ark 1 består af indledende øvelser, som eleverne skal lave forinden de skal ind og se en film på
BUSTER Filmfestival, der på hver sin måde behandler nogle af de muligheder, udfordringer og
dilemmaer der opstår ifm. de digitale medier.

Kortlæg klassens digitale medieforbrug  (1x45 min)

I den første øvelse skal eleverne kortlægge klassens medieforbrug. I alt er der sat 45 min af til
denne øvelse.

Brug de første 20 min på en klassediskussion, hvor eleverne sammen brainstormer over hvilke
digitale medier eleverne bruger og kender til. Brug spørgsmålene i elevarket til at hjælpe dem på
vej. Skriv op på tavlen, hvad eleverne når frem til.

Del gerne op i: meget brugte digitale medier, mindre brugte digitale medier, aldrig brugte digitale
medier. Du kan også skrive på tavlen hvilke platforme eleverne mener er noget børn og unge særligt
bruger, som voksne ikke bruger i samme grad.

Tal gerne hen ad vejen med eleverne om hvad det er for nogle forskellige typer digitale medier de
ridser op - om det er streaming sider, sider til at kommunikere, spilsider, om de er gratis eller
koster penge. På den måde kommer de første overvejelser om hvad digitale medier overhovedet er
og hvor bredt det spænder og fylder i deres hverdag.
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Du kan bruge listen nedenfor som støtte:

TikTok

Instagram

Steam

Playstation

Blizzard

Roblox

Facebook

Aula

EReolen

ULTRA

DR TV

TV2 Play

Netflix

HBO

ViaPlay

YouSee

Whatsapp

Pinterest

Diskcord

Trello

Reddit

Twitch

Snapchat

Filmstriben

Blockbuster

Epicgames

Disney+

YouTube

Wechat

Minecraft

Twitter

Crunchyroll

Herefter kan I gå i gang med at kortlægge jeres fund. Brug 25 min på dette.

I skal bruge post-its i tre forskellige farver, og en væg eller en tavle som I kan sætte post-its på.
Eleverne skal svare ud fra deres egne medievaner og de skal putte de forskellige digitale medier de
bruger ind i tre forskellige kategorier, som de tre forskellige farver repræsenterer:

1) Én der repræsenterer, hvis eleven har et dagligt/hyppigt forbrug af det digitale medie
2) Én der repræsenterer, hvis eleven har et ugentligt forbrug af det digitale medie
3) Én der repræsenterer, hvis eleven har et sjældnere forbrug af det digitale medie.
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Forklar eleverne, at de ligeledes skal inddele deres personlige post-its i forskellige “mediebobler” på
væggen eller tavlen. Dvs. at alle post-it’s med det samme medie (fx instagram) skal være det samme
sted / i den samme medieboble. Øvelsen går ud på at få et overblik over hvilke medier der bliver
brugt hyppigst eller mindst hyppigt i klassen - og farverne kan hjælpe med at give det indtryk.

Analyser klassens mediebrug (1x45 min)

Til denne øvelse skal du inddele eleverne i grupper på 3-4, hvor de skal tale om hvad de læser ud af
den kortlægning de har lavet. Sæt 20 min af til dette.

Eleverne skal snakke sammen ud fra de spørgsmål der findes i Elevarket. Nævn gerne for eleverne,
at de kan bruge nogle af de overvejelser de havde i den fælles brainstorm, om hvad der
karakteriserer forskellige digitale platforme.

Spørgsmålene lægger også op til at de skal overveje om der er andre parametre man kunne
kortlægge klassens forbrug ud fra – kunne det fx være interessant at kortlægge hvilke medier man
bruger alene og hvilke man bruger sammen? Har eleverne andre ideer?

Saml op på klassen i 20 min og hør hvilke tanker, der er kommet ud af at kortlægge klassens
medieforbrug. Er de blevet overrasket over hvad de regnede med ville blive hyppigt brugt?  Hvis I
har tid og lyst kan I også begynde at flytte rundt på jeres post-it’s og fortsætte kortlægningen ud fra
nogle af de nye parametre.
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Lektier for:
Som forberedelse til at se filmen skal du som afslutning på modulet give eleverne lektier for (brug
de sidste 5 min på dette). Her skal de inden I tager i biografen overveje, hvad de selv mener er de
positive og negative sider ved de forskellige digitale medier som de har kortlagt i undervisningen.
Bed dem overveje hvilke fede måder og ufede måder der er at benytte medierne på. De skal som
minimum nedskrive 3 positive sider ved digitale medier og 3 negative sider ved digitale medier.
Efter filmen skal de så holde deres egne overvejelser op imod filmens budskab.

ARK 2: I BIOGRAFEN

FOKUS: Det skal du lægge mærke til!  (10 min)

Eleverne skal til filmvisningen lægge mærke til hvilken rolle de digitale medier spiller for
karaktererne i filmen og i hvilket lys filmen stiller de digitale medier.

Vi anbefaler, at eleverne får deres elevark 2 i slutningen af sidste time inden jeres tur i biografen og
skal tage det med derind.

Det er en god idé at finde 10 minutter efter visningen, hvor eleverne lynhurtigt skal skrive deres
indtryk fra biografturen ned, mens de har dem i frisk erindring.
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ARK 3: EFTER FILMEN (1x45)

De digitale mediers rolle i filmen (20 min)

Efter visningen samler I på klassen op på de overordnede betragtninger, eleverne �orde sig i
biografen.

Eleverne skal diskutere hvordan de mener filmen fremstillede digitale medier, om det var i et
negativt eller positivt lys eller begge dele, og om denne fremstilling er ny eller om de genkender
fortællingen fra andre film og serier m.m., samt om dette har påvirket deres egne idéer og
meninger om digitale medier.
De skal holde filmens budskab op imod deres egne overvejelser om fede og ufede måder at benytte
digitale medier på. Brug lejligheden til at tale mere om, hvordan man kan bruge digitale medier på
både godt og ondt, ud fra de observationer eleverne �orde sig om filmen og deres egne
overvejelser.

Er du en kat eller en hund på internettet?  (15 min)

Til denne sidste øvelse skal I bruge den Amerikanske computer filosof Jaron Lanier’s analogi om
katte og hunde på internettet.

Lanier mener at vi skal være som katte når vi færdes på internettet – uafhængige og viljestærke.
Han mener også at vi desværre oftest er som veltrænede hunde. Vi gør nemlig alt det som de
digitale medieudbydere beder os om – vi scroller, klikker, liker, subscriber, kommenterer og deler,
alt sammen  fordi de lokker med godbidder (som oftest kommer i form af gratis ydelser, funktioner
og indhold der passer til vores interesser). Når vi gør disse ting træner vi hele tiden en algoritme, så
den kommer til at forstå vores opførsel så godt, at den kan både forudsige og påvirke vores
handlinger fremadrettet.

Introducer idéen på klassen, om at vi er som veltrænede hunde på internettet og spørg til hvad
eleverne tænker om det, find sammen på konkrete eksempler på at være en hund på internettet.
Fortæl dem nu at Lanier mener at vi bør være mere som katte på internettet og spørg til hvad
eleverne tænker om det, prøv også at finde på konkrete eksempler.
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Afrunding (10 min)
Når du til sidst samler op på klassen, kan du lægge op til en afrundende klassediskussion om det de
har lært af forløbets forskellige dele. List evt. op på tavlen hvilke ting eleverne tager med sig videre
fra forløbet om digitale medier.  Har de fx fået et andet syn på digitale medier, fundet ud af noget
om deres eget forbrug af digitale medier, som de ikke vidste før? Hvordan taler det til det de har
arbejdet med.
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN 1

I skal i dette forløb arbejde med jeres eget digitale medieforbrug. I skal i biografen på BUSTER
Filmfestival og se film i filmpakken “Digitale medier”, hvor alle filmene forholder sig til de digitale
mediers muligheder såvel som udfordringer. I får gennem dette materiale uddelt nogle forskellige
opgaver til både før, under og efter jeres biografbesøg.

KORTLÆG KLASSENS DIGITALE
MEDIEBRUG
I denne første øvelse skal i arbejde med udgangspunkt i jeres
egen klasses medievaner, I skal nemlig kortlægge jeres forbrug af de digitaler medier.

BRAINSTROM
For at I kan gå i gang med dette må I først finde ud af hvilke digitale medier der bliver brugt i jeres
klasse. Brainstorm sammen på klassen og brug spørgsmålene til hjælp:

● Hvilke digitale medier bruger/kender du? Det gælder både streamingtjenester, spil tjenester
og sociale medier.

● Kan I komme i tanke om nogle digitale medier som jeres lærer eller jeres klassekammerater
måske ikke kender?

● Hvilke digitale medier har I indtryk af at mange i klassen kender?
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KORTLÆGNING
Nu skal I i fællesskab lave et kort over jeres forbrug. Kortet vil vise hvilke medier der er flere eller færre
der bruger og hvor hyppigt I bruger de forskellige medier.

I får udleveret post-it’s i tre forskellige farver, hvoraf farverne repræsenterer:
1) Første farve: Hvis du har et dagligt/hyppigt forbrug af det digitale medie
2) Anden farve: Hvis du har et ugentligt forbrug af det digitale medie.
3) Tredje farve: Hvis du har et sjældnere forbrug af det digitale medie.

I skal nu putte hver af de digitale medier I benytter jer af på den farve, der passer til jeres forbrug af
mediet. Når I har �ort det skal I sætte post-its op på tavlen sådan at de post-its med de samme
digitale medier står det samme sted.

Når I har �ort det kan I se hvordan de andre i klassen forbruger det samme medie og analysere på det I
kan observere.

Her kan I se et billede over hvordan det kan se ud:
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ANALYSER KLASSENS MEDIEFORBRUG
I grupper af 3-4 skal I nu analysere jeres klasses medievaner. Studer jeres post-it kort og overvej hvad
man kan læse ud af det, om jeres forbrug og måske om de forskellige medier.

● Hvilke medier er der flest i klassen som bruger?
● Hvilke er der færrest som bruger?
● Er der nogle medier der bliver brugt mere hyppigt end andre?
● Ser der ud til at være en sammenhæng mellem de medier som flest bruger og de medier der

bliver brugt hyppigst?
● Kan I komme i tanke om nogle forskelle eller ligheder mellem de forskellige medier?
● Er der nogle af disse forskelle og ligheder som ser ud til at hænge sammen med mediets

popularitet?
● Kan I lave kortet på andre måder, med andre inddelinger? Hvilket overblik ville dette give jer?

Hjemme-lektie:
Det næste der nu skal ske er at I skal ind og se film på BUSTER Filmfestival. Når I har set filmen skal I
bl.a. tale om filmens fremstilling af det digitale medie der spiller en rolle i filmen. Inden I ser filmen skal
I som lektie selv overveje og skrive ned, hvad I synes er fede og ufede måder at bruge digitale medier
på. Kom gerne med eksempler på hvornår et digitalt medie kan bruges til noget godt og gøre noget
godt og hvornår brugen af et digitalt medie kan have negative konsekvenser. Prøv at find på minimum
3 positive og 3 negative ting.
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN 2
FOKUS: DET SKAL DU LÆGGE MÆRKE TIL!
I skal nu i biografen og se film hvor de digitale medier spiller en vigtig rolle. Det er en god ide at lægge
mærke til følgende:

● Hvilke digitale medier er i spil i filmen?
● Fremstiller filmen både de positive og negative sider ved det digitale medie, eller kun det

negative/positive, eller forholder filmen sig neutralt?
● Hvilke negative sider ved det digitale medie synes du filmen fremstiller?
● Hvilke positive sider ved det digitale medie synes du filmen fremstiller?
● Har de digitale medier en stor eller mindre betydning for filmens karakterer og deres

handlinger?
● Åbner de digitale medier nogle muligheder for filmens karakterer?
● Har de digitale medier nogle konsekvenser for filmens karakterer?
● Kan I kende nogle af de oplevelser som filmens karakterer har med de digitale medier?
● Er der nogle perspektiver filmen har på de digitale medier som er nye for jer?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN 3

DE DIGITALE MEDIERS ROLLE I FILMEN
Nu har I været i biografen på BUSTER Filmfestival og se en film hvor de digitale medier spiller en
afgørende rolle. I skal nu tale sammen på klassen om jeres umiddelbare indtryk af filmen og den måde
filmen fremstillede det digitale medie.

Gennemgå på klassen de spørgsmål I blev stillet på forrige ark. Tal især om:

● Satte filmen  et positivt eller negativt lys på et digitalt medie?
● Er det en ny fortælling om et digitalt medie, eller genkender I fortællingen fra tidligere/andre

film og serier?
● Hvordan påvirker sådan en film jeres egne idéer og meninger om digitale medier?

Slut af med at diskutere hvilke fede og ufede måder filmen foreslår man kan bruge digitale medier på.
Hold det op imod det I selv skrev ned inden I så filmen -  Var I enige med filmen? Synes I det er et
godt/tankevækkende budskab? Brug lejligheden til at liste op alle de fede og ufede måder I kan komme
på, at man kan bruge forskellige digitale medier på.

ER DU EN KAT ELLER EN HUND PÅ
INTERNETTET?
Den Amerikanske computer filosof Jaron Lanier mener, at vi skal være
som katte når vi færdes på internettet – uafhængige og viljestærke. Han mener også at vi desværre
oftest er som veltrænede hunde. Vi gør nemlig alt det som de digitale medieudbydere beder os om – vi
scroller, klikker, liker, subscriber, kommentere og deler,  alt sammen  fordi de lokker med godbidder
som oftest kommer i form af gratis ydelser, funktioner og indhold der passer til vores interesser. Når vi
gør disse ting træner vi hele tiden en algoritme, så den kommer til at forstå vores opførsel så godt, at
den kan både forudsige og påvirke vores handlinger fremadrettet.
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➔ Hvordan kan man opføre sig som en hund på internettet? Det er fx ved at følge de stier som
medieudbyderne lægger ud til os, og hjælpe dem med at samle data om en. Kan I komme på
nogle konkrete eksempler på hvordan man kan gøre dette?

➔ Hvordan kan man opføre sig som en kat på internettet? Man kan prøve at gøre noget andet end
andet end man plejer at gøre, for at forvirre algoritmen. Man kan også gøre noget andet end
medieudbyderne vil have os til at gøre, og på den måde gå uden om algoritmen. Kan I komme
på  nogle konkrete eksempler på hvordan det kunne se ud i
praksis?

AFRUNDING
Til aller sidst runder I af på klassen og taler om hvad I har lært af forløbet
om digitale medier.

Tænk over om du har fået et anderledes syn på digitale medier, om du er blevet bekræftet i dit syn på
digitale medier, eller bare fundet ud af noget nyt om dig selv som du ikke vidste før.

DIGITALE MEDIER - Muligheder og udfordringer på nettet SIDE 16


