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Digital dannelse Lotte Nyboe Hent PDF Børn og unge er superbrugere af digitale medier, men gør det dem til
kompetente brugere? Bogen ser nærmere på børns og unges mediebrug, hvordan bruger de medierne, og hvad
får de ud af det? Hvilken viden og kunnen behøves for at kunne begå sig i nutidens og fremtidens videns- og
mediesamfund? Og hvorfor og hvordan bør skole og institutioner komme på banen i forhold til at oplære børn

og unge i brugen af medier? For voksne, der er opvokset i en tid før digitaliseringen for alvor tog fart, er
digitale medier noget, der klart kan adskilles fra hinanden. For børn og unge, der er opflasket med blandt

andet computer, internet og mobiltelefoner, er de digitale medier et samlet teknologisk og kulturelt hele. Det
er de voksnes mediebillede, der dominerer i skoler og institutioner. Her holder man stadig medierne adskilt,

for eksempel bogen over for computeren. Det er en fejl, for selvom børnene og de unge er ihærdige
superbrugere af medier i deres fritid, har de brug for at lære at forholde sig til de mange digitale medier. Selv
en superbruger er ikke nødvendigvis en kompetent bruger, og kompetence kommer ikke af sig selv. Bogens

pointe er, at det er samfundets opgave at sikre, at alle børn og unge får lige muligheder til at udvikle
tidssvarende digitale færdigheder og kompetencer, der er forudsætningerne for digital dannelse.
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