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Kort rapport om forløbet: Vi har udviklet en interaktiv læringsplatform, der omhandler, 
hvordan den digitale fremtid kommer til at påvirke borgere, 

demokrati og samfund i de europæiske lande. I den forbindelse 
har vi interviewet med Margrethe Vestager med henblik på at 

belyse, hvordan EU arbejder med disse problemstillinger - nu og 
i fremtiden. Det samlede læringsmateriale strækker sig over fire 

temaer, og kan findes på digitalfremtid.eu. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

• At producere en e-bog, der anvendes som læremateriale i 
samfundsfag på gymnasiale institutioner landet over. E-bogen 

skal have opnået mere end 10.000 besøgende i løbet af de to 

første år efter lanceringen. Vi har opnået første del af 

aktivitetsmålet idet, at vi har produceret den angivede e-bog, 

og at den er blevet distribueret ud til relevante aktører i 

gymnasieskolen. Her har vi haft specielt fokus på, at lærerne 
blev opmærksomme på materialet og Forlaget Columbus har 

optimale marketingskanaler for at sikre dette (blandt andet 
sociale medier). 

• At producere en interviewfilm med Margrethe Vestager, der 
indeholder relevante perspektiver på EU og demokratiet i en 

digital tidsalder herunder spørgsmålet om globalt lederskab. 

’Reach’: Videoen skal ses mere end 5.000 gange over en 
periode på to år efter lanceringen. Vi har produceret et 

interview med Margrethe Vestager og delt selve interviewet op i 
syv mindre sekvenser, der alle indgår fagligt relevante steder i 

læringsmaterialet. Vi forventer desuden at leve op til vores 
reach som følge af vores distribueringsstrategi. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Dette materiale har til formål at stille skarpt på, hvordan den 

digitale fremtid både udfordrer og forandrer det europæiske 

fællesskab, og desuden hvordan EU arbejder aktivt på at 
håndtere disse udfordringer og forandringer. Målet med denne 

dette materiale er at skabe debat ude i landets klasselokaler på 
de gymnasielle institutioner, men også at eleverne tager 

problematikkerne med hjem til middagsbordet, og fortæller og 
debattere Europas digitale fremtid med forældre, venner og 

bedste forældre. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 
venligst hvilke. 

Forlaget Columbus 



   

 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Angiv aktivitet Vi har tilrettelagt, udført og produceret et interview med 

Margrethe Vestager. Dernæst har vi udformet 60 siders 
interaktivt læringsmateriale, og distribueret det ud til landets 

gymnasielærere i samfundsfag igennem Forlaget Columbus 
kanaler. 

Beskrivelse Vi har tilrettelagt, udført og produceret et interview med 
Margrethe Vestager, hvoraf syv interviewsekvenser indgår i det 

endelige læringsmateriale. Dernæst har vi udformet 60 siders 

interaktivt læringsmateriale i tematisk og indholdsmæssig 
overensstemmelse med, hvad vi har skitseret i vores 

ansøgning. Produktet kan findes på digitalfremtid.eu. Slutteligt 
har vi markedsført produktet i samarbejde med vores 

samarbejdspartner, Forlaget Columbus, der har priviligeret 
adgang til samfundsfagslærerne i Danmark igennem deres 

kanaler. Vores aktivitetsmål i forhold til at udforme produktet er 
således opfyldt i projektperioden, og vores distribuering skaber 

grobunden for, at vi med al sandsynlighed vil opnå vores 

ønskede antal af besøgende over en årrække. 
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