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Bilag 1: Digital dannelse og digital tryghed – indsatser i Børn og Unge  
 
 
 
 
 
Aktivitet 
 

 
Formål 

 
Målgruppe 

 
Digitalt indhold 

 
Digital dannelse i 4. klasse 
 
Indsatsen er en dialogbaseret 
workshop faciliteret af et instruk-
tørkorps 

 
Formålet med læringstilbuddet er, at 
børn og unge tidligt lærer, at gennem-
skue sociale netværk online og udvikler 
personlig, social og demokratisk ro-
busthed, så de kan forholde sig kritisk og 
træffe kvalificerede valg, der bygger på 
egne og samfundsmæssigt accepterede 
demokratiske værdier. 
 
Workshoppen udspringer af Aarhus 
Kommunes antiradikaliserings indsats 
med fokus på forebyggelse af online 
radikalisering. 
 

 
Målgruppen er elever i 4. klasse. 
 
Indsatsen har også en forældrework-
shop. Workshoppen præsenterer 
forældrene for den digitale virke-
lighed deres børn står i, og hvordan 
de bedst hjælper deres børn i deres 
af brug af sociale medier og digitale 
medier. 
 

 
I 4. klasse fokuseres der på digital 
dannelse. Workshoppen arbejder med 
temaerne: Online fællesskab, digitale 
fodspor, privatindstillinger, billeder og 
videoer, sprog og misforståelser.  
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Kritisk tænkning på nettet 
- Indsats i 8. klasse 
 
Indsatsen er en workshop som 
veksler mellem videnoplæg og 
øvelser. 
 
 
 

 
Indsatsen ønsker at styrke de unges 
viden og refleksion over egen adfærd på 
nettet. Workshoppen har derfor til formål 
at give de unge mennesker værktøjer til 
selv at kunne gennemskue sociale me-
dier online og på den måde træffe kvali-
ficeret beslutninger der bygger på egne 
værdier og accepterede demokratiske 
værdier og lovgivning.   
 
Workshoppen udspringer af Aarhus 
Kommunes antiradikaliserings indsats 
med fokus på forebyggelse af online 
radikalisering. 
 

 
Målgruppen er elever i 8. klasse. 

 
Indsatsen arbejder med temaerne: 

Online adfærd: Digital dannelse, digi-
tale påvirkninger, ytringsfrihed, demo-
kratiets grænser, rettigheder og radika-
lisering.  

Polarisering: Kategorisering, ”dem og 
os” udfordringer og polariserings me-
kanismer 

Visuelle virkemidler: Hvad skal man 
lægge mærke til, når man kommunike-
rer via billeder og symboler.  
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Digital Tryghed 24/7 
 
Indsatsen udarbejdes i forlængel-
se af tryghedsstrategien og mål-
rettes SFO 
 
(Indsatsen er i udviklingsfasen ) 
 
 
 
 

 
Indsatsen har til formål at styrke børn og 
unges digitale tryghed i en tidlig alder. 
 
Digital udsathed og usikkerhed er opstå-
et i takt med børn og unges øget brug af 
digitale platforme og digitale medier. 
God digital adfærd er vigtig i alle arena-
er, hvor et barn begår sig, og har betyd-
ning for et barns generelle trivsel.  
 
Det er derfor også vigtigt, at det er et 
samarbejde mellem forældre, barn og 
fagprofessionelle. Tiden i en SFO bru-
ges både til aktiviteter, der taler ind i 
børns fritidsaktiviteter og børns læring. 
Det er samtidig en arena, hvor det pæ-
dagogiske personale kan anvende sine 
kompetencer i en dialog med forældre 
om børns digitale adfærd.  
 

 
Målgruppen er forældre, børn og 
fagprofessionelle i Aarhus Kommu-
ners SFO’er. Indsatsen har et særligt 
fokus på forældrene og hvordan de 
bliver gode rollemodeller for deres 
børn. 

 
Indsatsen er et koncept til forældre-
møder i SFO-regi. Konceptet skal 
præsentere forældrene for de temaer, 
som de skal være særligt opmærk-
somme på. Det er f.eks. skærmtid, 
billeddeling, digitale krænkelser, groo-
ming, gaming og forretningsmodeller 
mv. 
Konceptet indeholder flere materiale-
pakker, men blandt andet et opgave-
hæfte som børnene skal lave i samar-
bejde med deres forældre. 
 

 
Respekt for Grænser (RFG).  
 
Indsatsen indeholder et ledermo-
dul som alle nye leder i MBU skal 
igennem. 

 
Formålet er at skabe viden og handle-
muligheder ift.  sager som omhandler 
seksuelle krænkelses, herunder digitale 
krænkelser. 

 
Målgruppen er dagtilbudsledere, 
skoleledere og fritidsledere i Aarhus 
Kommune. 

 
Viden om:  

• Digitale seksuelle krænkelser. 
• Beredskabet vedr. digitale 

seksuelle krænkelsessager. 
• Forebyggelse (fagpersonale 

og forældre)   
• Det etiske kodeks og jura ved 

seksuelle krænkelser på net-
tet. 
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Samtale mellem generationer 
 
SMG er et trivselsfremmende 
tiltag, som sætter fokus på dialo-
gen som bærende element i et 
udviklende og konstruktivt sam-
spil mellem forældre og unge.  
SMG tilbyder 5 forskellige tema-
pakker. 
 

 
Formålet er gennem dialog at fremme 
forståelsen mellem unge og forældre, 
samt give de unge viden om og parathed 
til at begå sig i ungdomslivet. 
 

 
Målgruppen er elever i 7., 8. og 9. 
årgang og deres forældre. 

 
Temapakken om ”Sociale Medier” 
indeholder viden og dialog om:  

• Hvorfor er de unge optaget af 
sociale medier. 

• Hvordan kan man påvirke hin-
andens normer og adfærd, så 
de sociale medier spiller en 
positiv frem for en negativ og 
forstyrrende rolle.  

• Forældrerollen. 
• Konsekvenserne af ens fær-

den på internettet. 
• Problematikker, gevinster og 

udfordringer ved brugen af de 
sociale medier. 

• Jura og etisk kodeks. 
 

 
Anti-mobbestrategien (Sund-
hed) 
 
 

 
Skoler skal efter Undervisningsmiljølo-
ven pr. 1. august 2017 have en anti-
mobbestrategi inklusiv en strategi mod 
digital mobning. Den nye lov har til for-
mål at hjælpe skolen med at få udarbej-
det og gennemført et effektivt mobbe-
redskab og sikre lokale løsninger på 
problemer med mobning. 
 
Har man bekymringer angående mob-
ning kan man tage kontakt til afdelingen 
Sundhed. 
 

 
Den nye lov har til formål at hjælpe 
skolen med at få udarbejdet og gen-
nemført et effektivt mobberedskab og 
sikre lokale løsninger på problemer 
med mobning. 

 
Antimobbestrategien skal indeholde en 
strategi for digital mobning. 
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Workshop om onlineradikalise-
ring og kildekritik 
 
 
 
 
 

 
Formål: Idet onlinetilværelsen spiller en 
større og større rolle, er det derfor vig-
tigt, at de unge er rustet til at kunne for-
holde sig kvalificeret til radikalisering i en 
onlinekontekst. Workshoppens formål er 
at give de unge viden og værktøjer til 
netop det. Målet er således at styrke de 
unges viden og digitale kompetencer og 
at give dem redskaberne til at forholde 
sig til og vurdere onlinemateriale af eks-
tremistisk karakter. 
 

 
Workshop til 2. årgang på ungdoms-
uddannelserne 
 

 
Workshoppen er inddelt i fire temaer: 
  

• Propaganda 
• Konspirationsteorier 
• Rekruttering 
• Ekstremistiske organisationer 

og kildekritik 
Sidstnævnte udgør en gennemgå-
ende rød tråd i hele workshoppen. 
Workshoppen tager greb om, 
hvordan man kan møde disse ting, 
når man færdes online, f.eks. på 
sociale medier, og dykker ned i 
teknikker til at spotte disse fæno-
mener, og hvordan man kan for-
holde sig kritisk til dem 
 

 
Hotline God Digital adfærd 
 
(Indsatsen er under udvikling). 
 

 
Formål: Håndtering af akutte henvendel-
ser og at hjælpe med afklaring af kon-
krete spørgsmål vedr. bekymring og 
mistanke såvel som generel rådgivning 
og aftaler om eventuelle besøg på sko-
ler, i klubber, henvisning til andre aktører 
(Politi, Socialforvaltning, Respekt for 
Grænser mv.). 
 

 
I skrivende stund er hotlinen et tilbud 
til personalet på Aarhus Kommunes 
skoler.  

 
Hotlinen er tænkt som en telefon- og 
mailhotline og digital adfærd og dan-
nelse. 
 
Hotlinen håndteres af personer hos 
PUF samt evt. eksterne samarbejds-
partnere der skal inddrages for at 
håndtere fyldestgørende.  
 

 
  


