Erhvervsuddannelser - vejledning til dansk

SOCIALE MEDIER, SOCIALE
VIRKELIGHEDER
VEJLEDNING, DANSK

OM TEMAET
Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer
og fællesskaber og får serveret deres nyheds- og informationsflow fra customized
nyhedsfeeds og reklamer samt oplever onlinedebatter ud fra egne og venners likes og
delinger. Dette kan bevirke at virkelighedsopfattelser udvikles, forhandles og forstærkes
via sociale medier uden dybereliggende teknologisk forståelse for sociale mediers
funktionsmåder, uden større opmærksomhed på ophav, tendens og interesser og
eventuelt “farvet” af diverse debattråde og personalized links.
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INDHOLD
Temaet arbejder især ud fra en kritisk dimension i forhold til:
- De sociale mediers teknologiske design herunder hvilke konsekvenser likes,
delinger, visninger og algoritmer har
- Digitale fodspor og overvågning
- Forholdet mellem budskaber, vitalitet og virkemidler på de sociale medier

DIDAKTISKE PRINCIPPER
Elevaktiv
- At give plads til eksperimentel og undersøgende praksis i undervisningen
Kritisk tænkning
- At præsentere elever for forskellige redskaber, begreber og modeller, der kan
styrke deres fortolknings- og vurderingsevner
Flerstemmighed
- At bringe elever i dialog med hinanden og stoﬀet og dele ”kontrollen” i klassen
ved at arbejde aktivt med dialog
- At stille autentiske spørgsmål og udnytte elevsvar konstruktivt i undervisningen

Scenariebaseret - i “andres sko”
- At vægte, at elever interagerer med hinanden og med stoﬀet ud fra principper
bag Løgstrups etiske fordring
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- At vægte at arbejde med elevernes fantasi og indlevelsesmuligheder gennem
opstilling af scenarier eksempelvis dilemmaer, rollespil, teater, kontrafaktiske
fortællinger
- At arbejde med empati og scenarier ved at lade elever leve sig ind i andres
situationer og sted, ved at “gennemspille” forskellige perspektiver,
valgmuligheder og handlingsforløb

OPGAVER
Youtubere - Om at pynte på virkeligheden
Varighed:

3-4 lektioner

Nøgleord:

Genreforståelse, appelformer, reklameteknikker,
fortællerstrukturer, budskaber og multimodale tekster

Opgaven behandler Youtubere som fænomen - i forhold til deres popularitet og appel til
børn og unge. Opgaven handler om med hvilket formål youtubere producerer deres
videoer.
At få budskaber ud gennem et videomedie er altid genstand for redigering. Videoerne
som youtubere udgiver via deres kanaler produceres med et bestemt formål, klippes
sammen på en bestemt måde og appellerer til bestemte interesser, holdninger og
følelser med henblik på, at videoen får så mange visninger som muligt. Youtubere lever
gennem reklamepenge og derfor af visninger af deres videoer. Her er det vigtigt, at
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eleverne får øje på disse to forhold, nemlig redigeringen af virkeligheden og det
specifikke formål, “YouTube-teksten” har. Der er således tale om et helt specifikt
afsender-modtagerforhold- og formål.

Ressourcer fra sitet

Til opgaven bruges redskaberne:

- STEPPS
- USP/ESP
- Clickbait
- Narrative strukturer

Opgaven kan med fordel knyttes sammen med:

- Diskussion: Sneboldeﬀekten - Om når ting går viralt under temaet Sociale medier,
sociale virkeligheder
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Forberedelse

Der findes mange YouTube-videoer og interviews fra eksempelvis Guldtube-uddelinger.
Der findes også blogs af kendte youtubere både nationale og internationale, hvis man
ønsker at dykke lidt mere ned i en enkelt YouTubers karriere. Det kan også være en god
idé at lade eleverne gå på opdagelse og finde nogle af de mest kendte nationale og
internationale youtuberes kanaler og lade dem undersøge dem i forhold til layout og
opsætning, valg af profilbillede og beskrivende tekster, antal subscribers etc. En hurtig
måde at producere fængende film på er gennem iMovies forfilmsskabelon. Det kan
ligeledes være en god idé at have eksempler på Clickbaits og Tweets med, så eleverne
har nogle eksempler at tage udgangspunkt i. Alternativt kan eleverne få til opgave at
finde nogle Clickbaits og Tweets de selv medbringer til diskussion i klassen.

Hvad gør underviseren?

Eleverne skal i denne opgave arbejde med både reklameteknikker og narrative
strukturer. Her vil det være en god idé, som underviser, at starte undervisningen med en
gennemgang af modellerne i plenum og derefter optræde i vejlederens rolle under
gruppearbejdet. Ideen er, at eleverne skal få øje på, at YouTuberes videoer fremtræder
som redigeret virkelighed, da deres tilblivelser handler om at få flest mulige følger og
delinger med henblik på at opnå midler gennem annoncer og reklamesponsorater. Dvs.
at eleverne skal kunne gennemskue, at der ligger bestemte intentioner og hensigter bag
YouTube-tekstens budskaber.
Eleverne skal primært arbejde i grupper eller to og to. Det er derfor vigtigt, at du som
underviser gør det klart overfor grupperne, hvad deres rolle er og du har overvejelser
omkring, hvordan grupperne fungerer bedst og er bedst afbalanceret. Det kan her være
overvejelser om roller i gruppen og gruppens sammensætning.
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Samtalen i klassen skal danne rum for dialog og diskussion. Derfor skal du som
underviser, udover at være i vejlederens rolle undervejs i deres gruppearbejde, afslutte
opgaven med en facilitering af elevernes præsentation samt en klassediskussion som
afslutning.

Hvad gør eleverne?

Eleverne skal arbejde i grupper både når de analyserer, producerer og planlægger deres
præsentationer. De skal undervejs gennem nogle steps i opgaven, hvor gruppearbejdet
derfor er af forskellig karakter. Det er vigtigt i den sammenhæng at arbejde med
elevernes forforståelser (forventningsafstemning), at bevidstgøre eleverne om de
arbejdsprocesser, de skal igennem og at hjælpe dem på vej i forhold til de roller, de får
og har i gruppearbejdet.
Eleverne arbejder i grupperne med produktion og formidling af en multimodal tekst. De
skal først læse fagteksten og arbejde med spørgsmål til teksten. Herefter skal de arbejde
med et manuskript og gennemgå det ved hjælp af tjeklisten og andre hjælperedskaber,
som er anført i opgaven. Eleverne skal producere det interessante budskab og undervejs
diskutere og analysere, hvad der sker, når tekst reduceres på de sociale medier til
eksempelvis et Tweet eller et Clickbait.
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Filmet og delt - om billeddeling uden samtykke
Varighed

2-3 lektioner

Nøgleord

Overvågning, etik og kommunikation

Opgaven behandler billeddeling uden samtykke det at blive filmet uden helt at vide det,
dvs. filmet i det skjulte som problemstilling. Desuden problematikken om, at billeder i
stigende grad deles uden samtykke. I opgaven rettes der fokus mod at arbejde med,
elevernes etiske forståelse af det at tage billeder i det oﬀentlige rum. Her er det vigtigt,
at eleverne får øje på, hvilke konsekvenser det kan have, at billeder i dag produceres i et
væk og det, at man potentielt kan blive filmet, når som helst, hvor som helst.

Ressourcer fra sitet

Opgaven kan med fordel knyttes sammen med:
- Diskussion: Pranks og jokes på YouTube - om grænser mellem sjov og alvor online
under temaet Sociale medier, sociale virkeligheder
- Diskussion: Sneboldeﬀekten - Om når ting går viralt under temaet Sociale medier,
sociale virkeligheder
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Forberedelse

Der findes mange aktuelle artikler om billeddeling uden samtykke og hævnporno som
med fordel vil kunne inddrages i undervisningen
Yderligere læsning
digitaleunge.dk er en tænketank om unges oﬀentlige og private liv på de sociale medier,
som bl.a. indeholder en guide til unge om menneskerettigheder på sociale medier.
Guiden vil være god at bringe i spil, så eleverne bliver bekendt med deres rettigheder
online.

Hvad gør læreren?

Eleverne skal i denne opgave primært arbejde med etiske spørgsmål i forhold til
billeddeling uden samtykke. Her vil det være en god idé, at starte undervisningen med
en gennemgang af lovgivningen på området, hvilke rettigheder eleverne har online og
derefter optræde i vejlederens rolle under gruppearbejdet. Ideen med opgaven er, at
eleverne bliver bevidste om, hvilke konsekvenser det kan have at dele billeder online
uden omtanke.
Eleverne skal primært arbejde i grupper eller to og to. Det er derfor vigtigt, at du som
underviser gør det klart overfor grupperne, hvad deres rolle er og du har overvejelser
omkring, hvordan grupperne fungerer bedst og er bedst afbalanceret. Det kan her være
overvejelser om roller i gruppen og gruppens sammensætning.
Samtalen i klassen skal danne rum for dialog og diskussion. Derfor skal du som
underviser, udover at være i vejlederens rolle undervejs i deres gruppearbejde, afslutte
opgaven med en facilitering af elevernes præsentation samt en klassediskussion som
afslutning.
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Hvad gør eleverne?

Eleverne skal arbejde i grupper både når arbejder med deres brainstorm, deres
mindmaps og forbereder deres præsentationer. De skal undervejs gennem nogle steps i
opgaven, hvor gruppearbejdet derfor er af forskellig karakter. Det er vigtigt i den
sammenhæng at arbejde med elevernes forforståelser (forventningsafstemning), at
bevidstgøre eleverne om de arbejdsprocesser, de skal igennem og at hjælpe dem på vej
i forhold til de roller, de får og har i gruppearbejdet.
Eleverne arbejder to og to eller i grupper. De skal først læse fagteksten og arbejde med
spørgsmål til teksten. Herefter skal de arbejde med refleksion og dialog omkring en
række etiske spørgsmål. Processen styres v.h.a. deres mindmaps som de til sidst
præsenterer for klassen.

Hvert skridt tæller - Om overvågning og digitale
fodspor
Varighed:

3-4 lektioner

Nøgleord:

IT og kommunikation, dialog, argumentation, etik

Opgaven behandler temaer som overvågning og digitale fodspor bl.a. ved at eleverne
skal arbejde med og undersøge argumentation. Her er det vigtigt, at eleverne får øje på
hvilken betydning digitale fodspor kan have i forhold til vores færden online, men også
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hvordan teknologien er med til at viske grænserne ud mellem, hvad der er privat og hvad
der er oﬀentligt.

Ressourcer fra sitet

Til opgaven bruges redskabet:
- Appelformer
Opgaven kan med fordel knyttes sammen med:

- Diskussion: Spøgelset i maskinen - om algoritmer på de sociale medier under
temaet Sociale medier, sociale virkeligheder

Hvad gør underviseren?

Eleverne skal i denne opgave arbejde med overvågning mere generelt og mere specifik
med digitale fodspor. Her vil det være en god idé, at starte undervisningen med en
gennemgang af tekstgenren essay og blogs og derefter optræde i vejlederens rolle
under gruppearbejdet. Ideen er, at eleverne bliver bevidste om, de samfundsmæssige og
identitetsmæssige konsekvenser, der lægger bag den måde, der i dag genereres
(person) data på.
Eleverne skal primært arbejde i grupper eller to og to. Det er derfor vigtigt, at du som
underviser gør det klart overfor grupperne, hvad deres rolle er, og du har overvejelser
omkring, hvordan grupperne fungerer bedst og er bedst afbalanceret. Det kan her være
overvejelser om roller i gruppen og gruppens sammensætning.
Samtalen i klassen skal danne rum for dialog og diskussion. Derfor skal du udover at
være i vejlederens rolle undervejs i deres gruppearbejde, afslutte opgaven med en
facilitering af elevernes præsentation samt en klassediskussion.
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Hvad gør eleverne?

Eleverne skal arbejde i grupper både når de analyserer og producerer tekst. De skal
undervejs gennem nogle steps i opgaven, hvor gruppearbejdet derfor er af forskellig
karakter. Det er vigtigt i den sammenhæng, at arbejde med elevernes forforståelser
(forventningsafstemning), at bevidstgøre eleverne om de arbejdsprocesser, de skal
igennem og at hjælpe dem på vej i forhold til de roller, de får og har i gruppearbejdet.
Eleverne arbejder i grupperne med teksten og spørgsmål til teksten. De kommer
undervejs til at styre deres diskussioner og undersøgelser gennem en brainstorm,
herudover en stillingtagen til at være for og imod overvågning. Herefter skal de i grupper
arbejde med skriftlig produktion og gennemgå den skriftlige produktion via et
hjælperedskab, som er anført i opgaven. Eleverne skal undersøge, diskutere og
analysere holdninger til overvågning gennem forskellige mundtlige øvelser, scenarier og
skriftlig produktion.
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