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Til forældre, elever, ansatte og ledelse
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Sæt skolens digitale 
kultur og trivsel på 
dagsordenen

Skolen anno 2013 er nødt til at være til stede på de digitale 
medier i mere end én forstand. Det handler om læring med digitale 
medier, men det handler også om trivsel og værdier, hvis alle 
skal kunne deltage i den digitale kommunikation – kritisk, etisk og 
respektfuldt.
Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital 
Pædagogik spurgte i 2012 lærere og andre fagpersoner om 
deres oplevelser med digitale medier i hverdagen. Mange forholder 
sig aktivt til IT og medier i hverdagen, men mange oplever det også 
som en dilemmafyldt arena. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og 
retten til privatliv dukker gang på gang op, når lærere og elever 
arbejder, kommunikerer eller mødes online.
Derfor er vi som organisationer nu gået sammen om at udvikle 
dette hæfte med idéer til, hvordan I som lærere, pædagoger og 
skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan defi-
nere jeres skoles værdier og kultur på det digitale område. Hæftet 
lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der 
kan løfte skolens viden og kompetencer på området. 
Opgaven begynder hos skolens ledelse. Det er der flere grunde til. 
Først og fremmest fordi hverdagens udfordringer med forsvundne 
mobiler, ophavsret og digital mobning havner på kontoret. Men 
også fordi læringspotentialet i digitale medier først for alvor kan 
frigives, når alle lærere og pædagoger føler sig trygge. 

God fornøjelse!

Venlig hilsen arbejdsgruppen bag Digital Dialog i Skolen

Medierådet for Børn og Unge
Red Barnet
Center for Digital Pædagogik
Skolelederforeningen
Danmarks Lærerforening
Danske Skoleelever
Skole og Forældre
BUPL
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IT kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en tek-
nologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. 
Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som 
udelukkende det at kunne betjene IT. Informationsteknologien og 
IT-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere 
centralt i samfundet – og derfor også i skolen.

UDDRAG FRA FAGHÆFTE 48:

”

DEFINITIONER DIGITAL DANNELSE
Digital dannelse er at kunne forstå medierne og deres indflydelse 
på samfundet samt at kunne håndtere software og hardware og at 
kunne navigere i digitale medier. Ligeledes dækker begrebet digital 
dannelse over at kunne kommunikere gennem medierne ved at finde 
og dele information digitalt, skabe indhold og deltage i sociale digitale 
processer samt kunne reflektere over egen brug af medier og opnå 
mål gennem medierne. 

DIGITAL TRIVSEL
Digital trivsel afhænger af digital dannelse og af at besidde en kritisk, 
etisk og respektfuld social bevidsthed i forhold til sig selv og andre. 

DIGITAL KULTUR
Digital kultur er en fælles forståelse og anvendelse af digitale medier 
i et fællesskab, f.eks. en skole. Begrebet siger i sig selv ikke noget 
om, hvorvidt kulturen er god eller dårlig.

FAKTA OM BØRN 
OG UNGES LIV PÅ 
NETTET

Danske børn har gode digitale kompetencer. I forhold til det 
europæiske gennemsnit er danske børn f.eks. i højere grad i stand 
til at føje en hjemmeside til favoritter (DK 79 %, EU 64 %) og ændre 
privatlivsindstillinger på sociale netværk (DK 76 %, EU 56 %). 
Kilde: EU Kids Online, 2012.

Privatlivet er mest vigtigt for pigerne: 60 % af pigerne tillægger 
det stor eller afgørende betydning, at det, der deles med venner, 
ikke bliver delt med andre. Det samme tal for drengene er 44 %. 
Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, 2013

Vi kan gøre det meste digitalt – bare på en anden måde. En 
amerikansk undersøgelse har f.eks. vist, at en 12-årig pige blev lige 
så beroliget ved at tale med sin mor over telefonen som ved at få et 
fysisk kram.
Kilde: Videnskab.dk, 2008.
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Må børn 
spille spil, hvor 
den anbefalede 
aldersgrænse 
overskrides?

Er der krav 
til ansattes 

private brug af 
Facebook?

Har skolens 
ansatte

 tilstrækkelig
 viden om online-

medier?

Kan 
kontaktforældre 

inddrages i arbejdet 
med digital trivsel?

Må ansatte 
oprette fiktive 

profiler, f.eks. som 
”Lilleskolens 

skolebibliotekar”?

Hvordan arbejder 
vi med nettet i undervis-

ningen, når eleverne 
så let lader sig 

forstyrre?

Hvem har ansvaret 
for at moderere online-

grupper, der er oprettet 
i undervisningen eller i 

SFO’en?

Kan vi 
bruge ældre elevers 
mediekompetencer i 

undervisningen?

Hvordan tackles 
brugen af mobiler i 

klassen? 

Hvor og 
hvordan gælder 

loven om ophavsret, 
og hvad gør man som 

lærer/pædagog?

Hvordan skal 
vi blande os, hvis vi 

oplever risikopræget 
adfærd blandt

 elever?

Hvad skal eleverne 
vide om privatliv på 

nettet?

Kan en ansat 
være ven med en 
elev eller ung på 

Facebook?

Hvordan 
forholder vi os 

til aldersgrænsen på 
onlinetjenester som 

Facebook?

Er der bered-
skab i tilfælde af 
ulovlig brug af 

digitale medier? 

Hvordan 
forebygges 
mobning og 

konflikter online? 

HAR I HAFT DISKUSSIONEN PÅ SKOLEN?

Hvordan reageres der 
på hadegrupper/

mobning/latterliggørelse 
af en ansat?
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For nogle skoler er det godt med regler om brugen af digitale 
medier; for andre dur det ikke. En ting er dog sikker: Det er ikke 
nok at skrive ti retningslinjer ned i et strateginotat. Det lyder f.eks. 
enkelt med en regel om, at skolens ansatte ikke må være venner 
med elever på Facebook. Men hvad med de lærere, der er i familie 
med eleverne? Eller elever, der har brug for et ekstra holdepunkt i 
forbindelse med en krise derhjemme? 

DET HELT CENTRALE ER DIALOG
Nogle lærere og pædagoger bruger Facebook som lektiebog og 
til vidensdeling. Andre lærere eller pædagoger ville aldrig drømme 
om at oprette sig som bruger på sociale medier. Uanset hvilken 
holdning man har, er det vigtigt at samle alle erfaringer og løbende 
skabe forståelse for de forskellige valg, der træffes. Dialog er det 
helt afgørende for at skabe en positiv kultur omkring mediebrug. Et 
godt kendskab til kollegers holdning til sociale medier vil også gøre 
det nemmere for elever og forældre at forstå skolens forskellige 
udmeldinger.

REGLER ELLER RETNINGSLINJER
Nogle skoler har retningslinjer for ansattes mediebrug. Det kan 
være med til at skabe gode rammer for mediebrug, men hvis der er 
for mange, kan det blive en spændetrøje. Regler har deres beretti-
gelse, hvor der er brug for dem, men de skal være forstået af alle og 
løbende revideres. 

DIALOG OG REGLER

REGLER
Skolen kan f.eks. have regler for opbevaring af UNI•Login og brug af 
computervogne. Regler forventes at blive fulgt. 

RETNINGSLINJER
Samtidig kan skolen have retningslinjer, f.eks. restriktioner for brug 
af mobiler. Her er ikke tale om faste regler, men en hjælp til lære-
ren/pædagogen, der løbende skal træffe sine valg. 

STRATEGI
Endelig kan skolen have en strategi eller politik, der viser retningen 
for skolens arbejde med IT og medier, som har betydning for eksem-
pelvis efteruddannelse og ressourcefordeling.
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Der er ikke nogen endegyldig sandhed, når det kommer

til håndtering af internettet og de sociale medier.

Dette hæfte er tænkt som en konkret og praktisk hjælp til at sætte 
jeres skoles digitale kultur og trivsel på dagsordenen. Ud fra en 
målsætning om at involvere både ledere, lærere, pædagoger, elever 
og forældre har vi lavet dilemmakort til ledelsesteamet, personale-
gruppen, forældregruppen og eleverne – kortene finder du også på 
www.digitaldialog.dk.
Dialogen skal først og fremmest føre til øget forståelse, viden og 
færdigheder i forhold til at inddrage IT og medier i hverdagen, men 
kan også lægges til grund for udarbejdelse af fælles retningslinjer 
for skolens brug af IT og medier. Hvis I vil lave en politik på jeres 
skole om mediekultur, så husk at involvere både skolebestyrelse, 
medarbejdere, elever og forældre. 

HVORDAN KAN 
HÆFTET BRUGES?

På de følgende sider findes dilemmakort til at skabe dialog i:

DILEMMAKORT

LEDELSESTEAMET & SKOLEBESTYRELSEN
”En gruppe lærere vil gerne have ledelsen til at beslutte, om lærere skal bruge 

Facebook til at kommunikere med klassen. De mener, der kommer et urimeligt 

pres, hvis nogle gør, og andre ikke gør. Hvad gør I?”

SKOLENS ANSATTE
”En elev har i forbindelse med en opgave i skolen oprettet en blog om livet i 

Londons forstæder. Bloggen er fuld af billeder fra nettet.”

SKOLENS ELEVER
”Du sidder ved siden af nogle elever, der er inde på en af pigernes facebookkonto. 

Nu er de ved at læse hendes post højt og svarer også på den. Pigen får faktisk tit 

negative kommentarer. Hvad er dit dilemma?”

FORÆLDREMØDET
”Din datter har fået en SMS med teksten ”hej fede ko”. Ved nærmere snak viser 

det sig, at hun i en periode har modtaget mange SMS’er fra et par piger i klassen, 

der omtaler hende grimt. Hvad gør du? Hvordan synes du, skolen skal involveres? 

De andre forældre? Eleverne?”
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Det er skolens opgave at fremme elevernes digitale dannelse, så de bliver

kompetente mediebrugere. Dette kan kun ske ved at gøre alle ansatte fortrolige

med brugen af digitale medier, både i forhold til den digitale dannelse

og de digitale mediers potentiale i undervisningen.

Er det o.k., at Facebook ”kører” på elevens computer/smartphone i 
undervisningen, hvis eleven på trods af dette arbejder godt i forhold 
til målsætningen?

Jeg oplever ikke problemer. De fleste situationer vil kunne afføde en 
god og værdifuld snak med eleverne.

Alt det, der sker på de elektroniske medier uden for skoletiden, 
påvirker eleverne i sådan en grad, at de ikke kan koncentrere sig i 
skolen og derfor ikke lærer det, de skal.

I forbindelse med undervisning i netetik har jeg oplevet at blive 
hængt ud på nettet. Jeg fik ingen hjælp fra min ledelse, så jeg har 
ikke arbejdet med sociale medier direkte siden.

Man skal passe på ikke at moralisere over elevernes input på f.eks. 
Facebook.

Adgangen til internettet åbner op for Facebook. Det er en evig 
forstyrrelse i den daglige undervisning.

LÆRER:

PÆDAGOG:

LÆRER:

LÆRER:

PÆDAGOG:

LÆRER:

”
”
”
”
”
”
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Vi foreslår, at det løbende arbejde med digital kultur og trivsel star-
ter med en proces, der involverer alle på skolen. Det behøver ikke at 
være meget tidskrævende, hvis processerne lægges ind i skolens 
eksisterende mødestrukturer hen over skoleåret.

FORSLAG TIL 
KØREPLAN

1

2

3

4

5

Arbejdsgruppe nedsættes.

Indledende personalemøde for at afdække 
behov og diskutere dilemmaer.

Proces med elever, der bidrager til at definere 
skolens digitale værdier.

Temadag med dialog på tværs.

Tema på forældremøder.

KØREPLAN

Arbejdet med skolens online mediekultur kan starte med nedsættel-
sen af en arbejdsgruppe, der sætter dialogen i gang mellem skolens 
parter, følger op på resultater og samler materialet til en handle-
plan. Skolens ledelsesteam, skolebestyrelsen, ansatte og elevråd bør 
repræsenteres i arbejdsgruppen.

OPSTARTSMØDE
Hvad er skolens status?: I hvor høj grad taler vi om digital dannelse, 
og hvilke regler og retningslinjer har vi?

Hvor vil vi gerne hen?: Hvilken viden har vi brug for, hvilken debat, 
hvilke kompetencer i forhold til at gøre digital dannelse til en del 
af vores undervisning og skolens kultur, hvilke regler og hvilke 
retningslinjer? 

Hvordan vil vi arbejde med emnet?: Hvilke dilemmakort vil vi bruge, 
hvilke parter vil vi inddrage, og hvem er ansvarlig? Hvordan ser 
vores tidsplan ud for forløbet?

ARBEJDSGRUPPEN
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DIALOG I 
LEDELSESTEAMET
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Ledelsen og skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle, når skolens digitale kultur og trivsel skal på dagsorde-
nen – både som igangsættere og diskussionspartnere. På et dialogmøde i ledelsesteamet eller skolebe-
styrelsen kan følgende spørgsmål være med til at starte dialogen:

HVORDAN ER STATUS PÅ DEN DIGITALE 
KULTUR OG TRIVSEL?

HVOR VIL VI GERNE HEN?

DIALOG I 
LEDELSESTEAMET

Hvad ved vi om læreres, pædagogers 
og elevers oplevelse af hverdagen med 
digitale medier?

Hvilke holdninger til IT og sociale medier 
skal kendetegne vores skole? 

Hvordan får vi omsat vores holdninger til 
handling?

Hvilke retningslinjer og hvilken form for 
dialog ønsker vi udbredt på skolen?

Hvem skal have ansvaret for den løben-
de dialog?

Udforsker vi mulighederne på det 
digitale område?

Hvilke digitale dilemmaer fylder mest hos 
de ansatte?

Har vi særlige ressourcepersoner til 
at varetage skolens digitale kultur og 
trivsel?

Omfatter vores antimobbepolitik brugen 
af digitale medier?

Er vores eksisterende regler og ret-
ningslinjer opdateret og kendt af alle?

Får lærere og pædagoger løftet deres 
kompetencer på IT-området via efterud-
dannelse?

Har vi et beredskab ved sager om 
mobning og overgreb online – både 
hvis offeret er en medarbejder, og hvis 
det er en elev? 

Har vi en politik på medieområdet? 
Tager den højde for elevers og ansat-
tes brug af Facebook og andre sociale 
medier?

Hvordan skal temaet ”digital kultur og 
trivsel” indgå i forældremøder, persona-
lemøder og undervisning?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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TJEKLISTE
Ting, der som minimum bør diskuteres på skolen for at skabe 
bevidsthed om den digitale trivsel og kultur:

Privatliv og behandling af personlige oplysninger

Offentliggørelse af billeder

Venskaber mellem voksne og børn på sociale medier

Moderation af grupper på sociale medier

Brug af medier i klasser, lærerværelse og SFO

Beredskab/særlige ressourcepersoner ved sager om mobning 
og overgreb online
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DILEMMAKORT 
TIL LEDELSEN
KORTENE KAN BRUGES PÅ ET MØDE I LEDELSESTEAMET, INDEN ARBEJDET MED SKOLENS DIGITALE DANNELSE 
SÆTTES I GANG. PÅ MØDET KAN FORSKELLIGE RESSOURCEPERSONER DELTAGE, F.EKS. SKOLEBIBLIOTEKAR, 
AKT-VEJLEDER, SSP-LÆRER OG IT-VEJLEDER.

En gruppe lærere vil gerne have 
ledelsen til at beslutte, om læ-
rerne skal bruge Facebook til at 
kommunikere med klassen. De 
mener, der kommer et urimeligt 
pres, hvis nogle gør, og andre ikke 
gør. Hvad gør I?

Mange af lærerne på skolen giver 
udtryk for stor frustration over, 
hvor meget private smartphones 
og computere forstyrrer under-
visningen og skoledagen. Nogle 
mener, at der er brug for en klar 
udmelding fra ledelsen. Hvad er 
dilemmaet?

Nogle elever i 9. klasse har delt 
en video på Facebook, hvor en 
lærer skælder voldsomt ud på en 
gruppe elever. Læreren har meldt 
sig syg. Hvad er dilemmaerne?

En forælder fortæller, at dansklæ-
reren i 7. klasse lader eleverne 
bruge materiale uden hensyn til 
ophavsretten, når de i undervis-
ningen laver videoer og lægger 
dem på YouTube. 

Den kommunale digitalise-
ringsstrategi lægger op til, 
at alle elever fremover med-
bringer egen computer/
mobiltelefon til skolebrug.

Offentliggørelse af video er 
mere følsomt end offentlig-
gørelse af foto.

Der er over 3 millioner ak-
tive danske profiler i 2013. 
Facebook er et kommercielt 
firma. 

1

!!!

32

4

DILEMMAKORT 
TIL LEDELSEN

DILEMMAKORT 
TIL LEDELSEN

DILEMMAKORT 
TIL LEDELSEN

DILEMMAKORT 
TIL LEDELSEN

En elev har klaget over en lærer. 
Efter at eleven havde SMS’et i 
timen, inddrog læreren telefonen. 
Læreren læste derefter flere af 
elevens SMS’er for at finde ud af, 
hvem der havde forstyrret under-
visningen. 

Udfyld med jeres 
egne dilemmaer. 

Hent skabelon på 
www.digitaldialog.dk.

Skolen kan via Copydan og 
Koda købe sig til visse ret-
tigheder, men ikke alle. Som 
udgangspunkt må man ikke 
bruge andres arbejde uden 
at have fået lov.

Lovgivningen om brevhem-
melighed gælder også på 
mobiltelefonen.

Udfyldes med baggrunds-
viden om emnet.

5

! ! !

6DILEMMAKORT 
TIL LEDELSEN

TOMT
DILEMMAKORT



14

DIALOG BLANDT 
SKOLENS PERSONALE
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Der er ofte stor forskel på medarbejderes holdninger til og engagement i digitale medier. Det er en 
målsætning i sig selv at inddrage alle i dialogen om mediebrug. Det fælles arbejde kan starte på et perso-
nalemøde eller en pædagogisk dag.
Følgende spørgsmål kan bruges som udgangspunkt:

STATUS PÅ DEN DIGITALE KULTUR OG TRIVSEL 
BLANDT PERSONALET

HVOR VIL VI GERNE HEN?

DIALOG BLANDT 
SKOLENS PERSONALE

Hvilke digitale dilemmaer fylder mest hos 
lærere og pædagoger?

Hvad har vi brug for at vide mere om på 
feltet?

Hvilke værdier vil vi gerne formidle?

Hvilke digitale færdigheder har lærere, 
pædagoger og elever brug for?

Bliver der talt om brug af onlinemedier 
på personalemøder?

Hvordan virker skolens retningslinjer for 
brug af IT og digitale medier?

Hvordan bruges sociale medier i 
kommunikation med elever og forældre?

Involveres forældre løbende i dialog om 
børn og unges brug af onlinemedier?

Bliver ledelsen inddraget i sager om 
digital mobning?

Er der ressourcepersoner, der står for 
det løbende arbejde med mediebrug?

Hvordan understøtter vi bedst vores ele-
ver, så de har de bedste forudsætninger 
for at trives med digitale medier?

Hvilke faglige mål kan vi opfylde ved 
at inddrage sociale medier i 
undervisningen?

Hvilke diskussioner vil vi tage op? Sprog? 
Privatliv? Medieforbrug? Sikkerhed? 
Andet?

Har der været sager om chikane i 
digitale medier, enten af medarbejdere 
eller af elever?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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DILEMMAKORT 
TIL SKOLENS PERSONALE
KONKRET KAN FØLGENDE DILEMMAKORT SÆTTE DISKUSSIONEN I GANG. UDVID GERNE MED JERES 
EGNE DILEMMAER.

Du bliver for 117. gang kontaktet 
af elever fra 6. A, som viser dig 
eksempler på den grove tone, der 
præger klassens kommunikation 
på nettet. Når du tager emnet op 
i klassen, er de fleste opgivende 
over for at ændre på sprog, mens 
andre ikke forstår problemet.

En forælder i 4. klasse oplever, at 
de fleste andre elever i klassen er 
på Facebook. Hun overvejer, om 
hendes barn er nødt til at få lov 
for ikke at ryge ud af fællesska-
bet. Men hun vil gerne høre, hvad 
skolens holdning er.

En elev har i forbindelse med en 
opgave i skolen oprettet en blog 
om livet i Londons forstæder. 
Bloggen er fuld af billeder fra 
nettet.

Du er venner med din 13-årige 
datter på Facebook. Nu er hun 
blevet ven med en pige, der går 
i den skole, hvor du arbejder, og 
pigen skriver kommentarer til dig.

1 32

4

DILEMMAKORT 
TIL ANSATTE

DILEMMAKORT 
TIL ANSATTE

DILEMMAKORT 
TIL ANSATTE

DILEMMAKORT 
TIL ANSATTE

En lærer har oprettet en konto på 
YouTube til sin 3.-klasse. Klassen 
er meget stolt af at have sin egen 
kanal og eksperimenterer med 
at redigere film og uploade dem. 
Flere af klassens forældre klager, 
da de frygter offentliggørelse af 
film med deres børn.

5 DILEMMAKORT 
TIL ANSATTE

Udfyld med jeres 
egne dilemmaer. 

Hent skabelon på 
www.digitaldialog.dk.

6 TOMT
DILEMMAKORT

Sprog kan virke hårdere, 
når man ikke kan se hinan-
den, men samtidig har unge 
også altid udfordret sproget. 
Her er sociale medier bare 
en ny platform. 

En aftale med Copydan om 
brug af billeder gælder ikke 
for brug af billeder på nettet, 
f.eks. på en blog. Andre mu-
ligheder er Creative Com-
mons, EMU og Wikipedia.

94 % af de 12-18-årige 
danske børn har en face-
bookprofil. 

Kilde: Teenagere – deres private og 
offentlige liv på sociale medier, 2013

! ! !

Facebook giver muligheder 
for at regulere offentlighed 
med privatlivsindstillinger. 
Det kræver omtanke at 
bruge.

På YouTube kan man op-
rette en kanal, der er lukket 
for andre end dem, der har 
brugernavn og kodeord.

Udfyldes med baggrunds-
viden om emnet.

! ! !
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DIALOG BLANDT
ELEVERNE
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Hvis I vil ændre skolens digitale kultur, skal elevernes ejerskab i centrum. Det er ofte eleverne, der kender 
de nyeste apps og programmer, og de har ofte stor erfaring med at bruge sociale medier. Arbejdet med 
eleverne kan f.eks. starte i elevrådet og fortsætte i afdelinger, i klasserne eller i SFO’en. Følgende spørgs-
mål kan tilpasses til både indskoling, mellemtrin og udskoling:

HVOR ER VI? HVOR SKAL VI HEN?

DIALOG BLANDT 
ELEVERNE

Bruges sociale medier til at skabe sam-
menhold på vores skole?

Hvad skal alle elever vide om net og 
mobil?

Hvad vil vi gerne lære af de voksne?

På hvilket klassetrin skal undervisning 
med internet og mobil starte?

Hvad vil vi gerne lære af ældre elever?

Hvad vil vi gerne lære de voksne?

Hvilke etiske regler vil vi gerne have gæl-
der på skolen?

Hvem skal lave reglerne?

Har vi brug for, at vores forældre kender 
mere til vores sociale liv på nettet?

Får vi undervisning om netbrug?

Har vi lært, hvordan man skriver gode 
SMS’er og opdateringer?

Kender alle elever konsekvenserne af at 
dele billeder og film?

Har vi nogensinde oplevet, at der sker 
mobning på nettet?

Ved vi, hvad vi skal gøre, hvis vi får mær-
kelige beskeder?

Ved vi, hvad der er forbudt og tilladt 
online (f.eks. privatliv, chikane, ophavsret 
og blufærdighedskrænkelse)?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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DILEMMAKORT 
TIL ELEVER
KONKRET KAN FØLGENDE DILEMMAKORT SÆTTE DISKUSSIONEN I GANG:

Du er i gruppe med en pige, der 
har lavet en flot blog til jeres grup-
pearbejde. Hun har lagt en masse 
billeder fra nettet ind på bloggen, 
som hun ikke har rettighederne 
til. Hvad er dilemmaet?

Du sidder ved siden af nogle ele-
ver, der er inde på en af pigernes 
facebookkonto. Nu er de ved at 
læse hendes post højt og svarer 
også på den. Pigen får faktisk tit 
negative kommentarer. Hvad er 
dit dilemma? 

Der er blevet sendt et billede 
rundt af en pige fra 6. klasse, der 
leger fotomodel i bikini. Sender du 
billedet videre? Har pigen brug 
for støtte?

I har lavet en gruppeopgave om 
de politiske partier. Nu har din 
klassekammerat skrevet kræn-
kende beskeder på borgmeste-
rens hjemmeside på vegne af 
hele gruppen. Hvad gør I?

1 32

4

DILEMMAKORT 
TIL ELEVER

DILEMMAKORT 
TIL ELEVER

DILEMMAKORT 
TIL ELEVER

DILEMMAKORT 
TIL ELEVER

Du har fået en anmodning på 
Facebook om at lave en ask-video 
om, hvem der er din bedste ven/
veninde. Hvad gør du?

5 DILEMMAKORT 
TIL ELEVER

Udfyld med jeres 
egne dilemmaer. 

Hent skabelon på 
www.digitaldialog.dk.

6 TOMT
DILEMMAKORT

Der er mange billeder til fri 
afbenyttelse – f.eks. på crea-
tivecommons.dk, Wikipedia 
eller emu.dk.

I Danmark er der ytringsfri-
hed, men vi har en lov imod 
ærekrænkelse.

Nogle børn og unge kom-
mer til at gå over deres 
egne grænser for at være 
med i gruppen. Hvor er din 
grænse?

Udfyldes med baggrunds-
viden om emnet.

Hvis et billede først er on-
line, har man mistet kontrol-
len med det – også hvis det 
er en MMS. 

Mobning opstår tit i klasser, 
hvor der ikke er tolerance 
og respekt for alle.

!

! ! !

! !
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Hvad kan man 
skrive om sig selv på 

Facebook?
Hvor meget 

tid er det o.k. 
at bruge på at 

spille? 

Kan man dele 
billeder af andre på 

nettet?

Er det o.k. ikke at 
svare på SMS’er lige 

med det samme?

Er det o.k. at sige 
undskyld via SMS?

VEJLEDNING TIL PROCESSEN

Lav klassens gode råd

1

2

3

4

5

Eleverne arbejder i grupper med dilemmaerne.

Eleverne laver i grupper egne dilemmaer.

Alle arbejder med de nye dilemmaer.

Eleverne laver gode råd i grupper – og udvælger sammen de ti bedste.

Alle skolens gode råd kan samles centralt, f.eks. på skolens hjemmeside.
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Klassens råd om net og mobil
Udfyld med klassens råd og regler om mediebrug.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DIALOG MED
FORÆLDRENE
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Mange forældre er usikre på deres egne holdninger til deres børns sociale liv med onlinemedier. Hvornår 
skal børnene have mobiltelefon? Hvad med den 13-års aldersgrænse på Facebook? Og hvornår skal de 
blande sig i børnenes konflikter på nettet? Er det skolen eller forældrene, der har ansvaret for at lære 
børnene om onlinesikkerhed? 

Forældrene er vigtige medspillere, når der skal skabes dialog, og når børnene skal opdrages til at færdes 
trygt på net og mobil. Forældremødet kan bruges til at diskutere forældrerollen i elevernes digitale trivsel 
og introducere forældrene til skolens arbejde med og holdninger til den digitale hverdag. Dilemmakortene 
bruges til diskussion i mindre grupper, og der samles op i fællesskab.

DIALOG MED 
FORÆLDRENE

De skriver mere, end de taler sammen … Vores børn, de 
er integreret i det digitale – vi voksne er ikke …

CHARLOTTE, FORÆLDER:

”
SKOLE-HJEM-SAMTALER 
I samtalen om trivsel kan læreren spørge til elevens mediebrug hjemme og vise forældre vej til rådgivning 
om en indsats på dette felt. 

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE

Hvor meget følger forældrene med i 
elevens digitale hverdag?

Hvordan forholder de sig til skolens ret-
ningslinjer – kender de dem?

Har skolen eller familien oplevet proble-
matiske situationer eller hårdt sprog?

Har forældrene bekymringer, f.eks. om 
tidsforbrug eller grænser for 
kommunikation?

Har forældrene forslag til, hvordan den 
positive mediebrug i klassen kan 
styrkes?

?

?

?

?

?
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DILEMMAKORT 
TIL FORÆLDRE
KONKRET KAN FØLGENDE DILEMMAKORT SÆTTE DISKUSSIONEN I GANG. UDVID GERNE MED JERES 
EGNE DILEMMAER.

Din søn på 12 år er begyndt at 
spille rigtig meget på nettet. I 
dag har han været ovre hos en 
fra klassen for at spille ”Grand 
Theft Auto”. Din nabo fortæller, at 
aldersanbefalingen på spillet er 
18 år.

Din datter har fået en SMS med 
teksten ”hej fede ko”. Ved en 
nærmere snak viser det sig, at 
hun i en periode har modtaget 
mange SMS’er fra et par piger i 
klassen, der omtaler hende grimt. 
Hvad gør du? Hvordan synes du, 
skolen skal involveres? De andre 
forældre? Eleverne?

En dreng fra din datters klasse 
har lagt klassens portrætbilleder 
på nettet. Nogle har fået skæg, 
og andre er blevet helt skæve i 
ansigterne. Så har han tagget 
dem med deres navne. Din datter 
synes ikke, det er sjovt.

Din søns lærer mener, at 
elevernes læring forstyrres af, 
at de konstant er online. Han 
vil gerne have forældrene til at 
komme med en samlet holdning 
til brugen af mobiltelefoner i 
skolen.

1 32

4

DILEMMAKORT 
TIL FORÆLDRE

DILEMMAKORT 
TIL FORÆLDRE

DILEMMAKORT 
TIL FORÆLDRE

DILEMMAKORT 
TIL FORÆLDRE

Du synes, at din store søn bruger 
for meget tid foran computeren. 
Når du spørger, siger han, at han 
elsker at være på nettet, og at 
han ikke vil have, at du blander 
dig.

5 DILEMMAKORT 
TIL FORÆLDRE

Udfyld med jeres 
egne dilemmaer. 

Hent skabelon på 
www.digitaldialog.dk.

6 TOMT
DILEMMAKORT

De fleste computerspil har 
aldersanbefalinger baseret 
på, hvor realistisk eller 
voldsomt spillet virker.

Se fakta om børn og 
mobiltelefoner på 
medieraadet.dk.

Danske 9-16-årige bruger 
i gennemsnit over to timer 
om dagen på nettet.

Udfyldes med baggrunds-
viden om emnet.

Det er i princippet ikke lovligt 
at offentliggøre private 
billeder af andre uden 
samtykke. 

12 % af de danske børn 
og unge (9-16-årige) har 
oplevet mobning på nettet.

!

! ! !

! !
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DEN STORE
TEMADAG
På den store temadag arbejder hele skolen med 
elevernes sociale liv på net og mobil. Dagen kan 
strække sig fra det meget ambitiøse tværfaglige 
forløb til aktiviteter i den enkelte klasse med en 
fælles samling. 

Det væsentlige er, at der bliver arbejdet på tværs 
af klasser og grupper (ledelse, ansatte, elever, 
forældre) med skolens værdier og holdninger til 
digitale 

medier.
FIND INSPIRATION TIL 
TEMAER OG AKTIVITETER PÅ 

www.emu.dk
www.cfdp.dk
www.sikkerchat.dk
www.medieraadet.dk

DIGITAL DIALOG I SKOLEN: OPGAVEN SLUTTER ALDRIG
Digital trivsel og kultur bør løbende være et punkt på skolens dagsorden, både fordi der hele tiden 
kommer nye elever og forældre til, og fordi de digitale dilemmaer forandres, hver gang der kommer nye 
tjenester på nettet. Medierne kan i øvrigt være en god indgang til at tale om identitet, trivsel og kultur i 
almindelighed – både blandt elever, personale og forældre. 
Hent dette hæfte online på www.digitaldialog.dk.

SIKKER INTERNET DAG
Sikker Internet Dag er en oplagt lejlighed til at gøre 
status og lave aktiviteter, der støtter en etisk, kritisk 
og respektfuld brug af digitale medier. Dagen fejres 
hvert år i februar over hele verden med konferencer, 
konkurrencer og events. 
Find inspiration til at fejre Sikker Internet Dag hos 
organisationerne i det danske Sikkert Internet-
center: Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og 
Medierådet for Børn og Unge.
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TRUSLER 
Trusler sendt via sociale medier, SMS eller e-mail kan være straf-
bare efter straffelovens § 266.

BREVHEMMELIGHED
Det er ikke lovligt at læse andres private beskeder på SMS, mail og 
sociale medier. Straffelovens § 263.

FOTOS I DET PRIVATE RUM
Ingen billeder taget i det skjulte – det må man ikke. Straffelovens § 
264.

KRÆNKELSER
Selvom vi har en udpræget ytringsfrihed, må man stadig ikke sige 
hvad som helst om andre. Vi må f.eks. ikke fortælle noget, der er 
usandt – og vi må ikke krænke andre. Straffelovens § 267.

PERSONLIGE DATA
Vi må ikke dele andres personlige oplysninger på nettet. Det styres 
af persondataloven. Husk, at også portrætfotos betragtes som 
personlige oplysninger. 

Se uddybende forklaringer om lovgivning online på 
sikkerchat.dk/da-DK/fagfolk.aspx.

HVORDAN GÆLDER 
LOVEN ONLINE?§

Sæt grænsen 

Blokér ubehagelige 

personer og hjem-

mesider. Læg ikke 

private oplysninger 

om dig selv ud på 

nettet. 

Mød ikke en ven 

fra nettet alene

Tal med dine 

forældre, hvis du 

vil mødes med en, 

du kun kender fra 

nettet. Gå aldrig 

alene til mødet. 

Anmeld ulovlighe-

der og snyd 

Gem beviserne, 

og anmeld snyd 

eller ondskabsfuld 

opførsel. 

Respektér andre 

Skriv pænt, og læg 

ikke billeder eller 

private oplysninger 

om andre ud på 

nettet. 

Tal med en, du 

stoler på 

Husk, at det altid 

hjælper at tale 

med nogen, hvis du 

har oplevet noget 

dårligt.

HUSK SIKKER CHAT-REGLER
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Læs mere om lærernes erfaringer med brug af medier, og hent 
dilemmakortene på www.digitaldialog.dk. 

VIDEN OG 
VÆRKTØJER

MEDIERAADET.DK 
Videnscenter for børn og unges brug af 
digitale medier.

CFDP.DK 
Rådgivning på chat og telefon til både børn, 
forældre og fagfolk.

MOBILERMODMOBNING.DK
Brug mobilen i undervisningen om digital 
mobning.

DETDIGITALESPEJL.DK 
Undervisningsforløb om identitet og fælles-
skab på sociale medier.

SIKKERCHAT.DK
Viden og undervisningsforløb om børns sociale liv 
på nettet.

EMU.DK
Søg på webetik, og find undervisningsforløb til 
dine klasser.
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Danske børn har sammen med de svenske den tidligste debut på nettet i Europa.

I 2012 var danske børn i gennemsnit 7 år, når de debuterede på internettet.

Gennemsnittet for Europa var 9 år. EU Kids Online, 2012

Digital Dialog i Skolen
Målet med dette hæfte er at hjælpe jeres skole i gang med en dialog om digital 
trivsel og skolens værdier i forhold til børn og voksnes brug af onlinemedier. 
Hæftet indeholder en række dilemmakort, der kan danne grundlag for arbejdet i 
skolens forskellige fora: ledelsesteamet, skolebestyrelsen, personalet, eleverne og 
forældrene.

Hæftet giver bud på metoder, så både ledelse, skolebestyrelse, forældre, elever og 
undervisere kan blive involveret i processen, og så dialogen kan foregå på tværs af 
disse grupper. Find også materialet online på www.digitaldialog.dk.

MÅLGRUPPE
Hæftet henvender sig primært til skoleledere, skolebestyrelser, ressource-
personer og personale, der oplever behovet for at sætte temaet på dagsor-
denen. Materialerne vil også være anvendelige i andre sammenhænge, f.eks. i 
fritidsinstitutionerne.


