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Program: Digital Dannelse

"Digital Dannelse" handler om netikette, hvordan man færdes sikkert på nettet, hvilke rettigheder man

har og om hvordan man benytter de mange muligheder for bl.a. selvbetjening på nettet.



Basale digitale færdigheder

Have kendskab til digitale værktøjer i hverdagskommunikation

#4949 - Niveau 1 (0,5 point)

1.1.1 Under kontinuerlig vejledning anvende 3 forskellige IT værktøjer i
hverdagskommunikation

Deltageren skal anvende 3 forskellige IT værktøjer som kommunikationsredskab. Vejleder underskriver,

at deltageren har løst opgaven.

Have kendskab til digital kommunikation i skrift, billede og lyd

#4950 - Niveau 1 (0,3 point)

2.1.1 Identi�cere forskellige værktøjer man kan anvende til digital
kommunikation i skrift, billede og lyd.

Giv min. 2 eksempler på værktøjer man anvender i digital kommunikation.

�   Vejleder dato & underskrift

Skriv dit svar her



Have kendskab til billedformatering #4951 - Niveau 1 (0,1 point)

3.1.1 Identi�cere forskellige former for billedformater

Giv min. 2 eksempler på forskellige typer billedformater

Skriv dit svar her



Digital søgning

Søge information på internettet #4955 - Niveau 1 (0,3 point)

1.1.1 Søge information om emner der har relevans for vedkommendes dagligdag

Vælg min. 2 emner der har relevans for din hverdag som fx bustider, en butiks åbningstider eller

oplysninger til brug på uddannelse/arbejde og søg efter oplysninger i relation til de valgte emner. Vejleder

underskriver, at deltageren har løst opgaven.

�   Vejleder dato & underskrift



Digital kommunikation

Have kendskab til forskellige styrker og svagheder ved online

kommunikationsmuligheder #4971 - Niveau 1 (0,2 point)

1.1.1 Nævne min. 2 styrker og svagheder ved online kommunikationsmuligheder

Nævn min. 2 styrker og 2 svagheder ved online kommunikationsmuligheder

Skriv dit svar her



Have kendskab til afsender og modtager #4972 - Niveau 1 (0,4 point)

2.1.1 Gengive afsenderens og modtagerens oplevelse af online kommunikation

Tag udgangspunkt i et konkret eksempel og gengiv afsenderens og modtagerens oplevelse af online

kommunikation.

2.2.1 Identi�cere roller man kan indtage på forskellige sociale medier

Nævn hvilke roller man kan have på sociale medier. Giv min. 2 eksempler.

Skriv dit svar her

Skriv dit svar her



Forstå forskellige digitale udtryksformer #4973 - Niveau 1 (0,2 point)

3.1.1 Identi�cere 3 – 5 eksempler på digitale udtryksformer

Nævn 3 - 5 eksempler på forskellige digitale udtryksformer

Skriv dit svar her



Debat på sociale medier

Have god stil på sociale medier #4979 - Niveau 1 (0,4 point)

1.1.1 Nævne 3 – 5 eksempler man skal være opmærksom på for at sikre en god
tone på de sociale medier

Giv 3 - 5 eksempler på hvordan man holder en god stil på de sociale medier

1.2.1 Gengive min. 2 eksempler på hvordan man kan udtrykke holdninger og
følelser i en god tone

Giv min. 2 eksempler på, hvordan man kan udtrykke sine følelser og holdninger på en god måde på de

sociale medier.

Skriv dit svar her

Skriv dit svar her



Have kendskab til debat på sociale medier #4980 - Niveau 1 (0,4 point)

2.1.1 Gengive afsenderens og modtagerens oplevelse af online kommunikation

Gengiv hvordan man kan opleve kommunikation på nettet som afsender og som modtager af beskeder.

2.2.1 Identi�cere hvilke roller man kan indtage på forskellige sociale medier

Nævn hvilke forskellige roller man kan have på sociale medier.

Skriv dit svar her

Skriv dit svar her



Have kendskab til sociale medier #4981 - Niveau 1 (0,5 point)

3.1.1 Identi�cere 3 forskellige sociale medier

Nævn 3 forskellige sociale medier.

3.2.1 Identi�cere egne relationer på sociale medier

Giv min. 3 eksempler på dine egne relationer på forskellige sociale medier

Skriv dit svar her

Skriv dit svar her



3.3.1 Deltage aktivt i mindst et socialt netværk

Deltag aktivt i sociale netværk. Vejleder underskriver, at deltageren har løst opgaven.

�   Vejleder dato & underskrift



Digitale fodspor

Have kendskab til digitale fodspor #5009 - Niveau 1 (0,3 point)

1.1.1 Identi�cere hvilke digitale fodspor man efterlader sig

Hvilke digitale fodspor efterlader man sig? Giv min. 2 eksempler.

1.2.1 Finde personlige oplysninger der er gemt på internettet

Søg på hvilke af dine egne personlige oplysninger der er gemt på nettet. Vejleder underskriver, at

deltageren har løst opgaven.

Skriv dit svar her

�   Vejleder dato & underskrift



Have kendskab til ejerskab over egne data #5011 - Niveau 1 (0,5 point)

3.1.1 Nævne hvordan man får slettet egne data

Nævn hvordan du kan få slettet dine egne data på nettet

3.2.1 Nævne hvordan man sletter cookies

Hvordan sletter man cookies? Skriv svaret i tekstboksen.

Skriv dit svar her

Skriv dit svar her



Sunde digitale vaner

Kendskab til sunde digitale vaner #5017 - Niveau 1 (0,2 point)

1.1.1 Liste 3 – 5 sunde digitale vaner

Nævn 3 - 5 gode digitale vaner.

Kendskab til kropslige tegn på digitalt overforbrug #5019 - Niveau 1
(0,2 point)

3.1.1 Liste 3 – 5 tegn på digitalt overforbrug

Nævn 3 - 5 eksempler der kan være tegn på digitalt overforbrug

Skriv dit svar her

Skriv dit svar her




