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• Hvor mange af jer har en mobil?
• Hvor mange er på nettet dagligt?
• Hvor mange er på Facebook, Instagram, Snap?
• Hvor mange er på Facebook, Instagram, Snap dagligt?
• Hvor mange slukker mobilen om natten?
• Hvor mange af jer føler det ubehageligt, hvis I

glemmer jeres mobil derhjemme?
• Hvor mange har nogen sinde gjort noget online, som I 

fortryder i dag?

Tænkepause …



2022
Det sker der på 

1 minut på 
internettet



Pointer om børn og medier
 Medierne er nødvendige i børn og unges liv. Fra en tidligere og tidligere 

alder. Det er her vennerne er…

 Klassens fælles referencer ligger på nettet. Hvis man ikke er online, kan 
man ikke følge med.

 Hvis man ikke bruger de sociale medier, så bliver man ikke inviteret med til 
alle de sociale ting, der foregår

 På nettet viser man, hvem man er. 

 På vej i puberteten har man som ung behov for at finde ud af, ”hvem er jeg 
nu,” og ”hvem er det, jeg vil blive til.”

 De sociale medier giver netop mulighed for, at man kan vise sig frem – og 
især kigge på, hvordan andre præsenterer sig

 Børn og unge skelner ikke værdimæssigt mellem online og offline. 

 Der er forskel på generationer

 Nogle børn og unge mener, at et knus over mobiltelefonen er ligeså meget 
værd som et fysisk knus. 
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At navigere online

1. På sociale medier skal man klare sig uden 
kropssprog

2. Grænsen mellem privat og offentligt er flyttet 

3. Ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være

Det kræver erfaring at navigere online:

4. Konflikter og mobning eskalerer hurtigere

5. Billeder deles hele tiden, meget hurtigt og kan aldrig 
fjernes igen



Det særlige ved ”online”
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Intensitet og hastighed

Asynkrone positioner og forbindelserKompleksitet

(Ikke)intentionalitet



Særligt udsat eller udsat for? 
 Der er god grund til at ændre vores forståelser af børn 

og unge som nogen, der er særligt udsatte, til i stedet 
at tale om dem som nogen, der i større eller mindre 
grad er udsat for. 

 Dog bør vi være opmærksomme på, at børn og unges 
søgen efter tilhør og/eller genkendelighed hænger 
sammen med, hvorvidt individet oplever et ”contact
point”, altså en særlig forbindelse, der netop 
imødekommer deres behov. 

 Det er altså mødet, der bliver afgørende for, om barnet 
eller den unge kan blive draget af ekstremistiske 
miljøer online (Halverson & Way (2012) 
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Hvor går grænsen?
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Hvor går grænsen?
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Hvor går grænsen?



Deling af billeder

”Når man får sådan et billede…. Man bliver glad….. dobbelthager…. så 
snart man har modtaget en dobbelthage…. så er man officielt venner…. 
Den første dobbelthage i et venskab…..den er virkelig vigtig”. (Kofoed, 2016)

”Det er det bedste ved de sociale medier”



Deling af billeder

 ”Jeg havde jo selv sendt det til ham, som han sagde. Man lærer af sådan noget… Har 
man delt det med én, har man pludselig delt det med alle, ik?”

”Det er det værste ved de sociale medier”



Grunde til at dele billeder af sig selv:

• af kærlighed

• bekræfte et venskab

• udforske sin seksualitet

• af lyst

• fordi andre gør det

• anerkendelse eller likes

• trusler eller manipulation



Deling af billeder

 Lovgivningen er klar: 

 Det er ulovligt at dele andres (intime) billeder uden at de har givet samtykke

 Reglen at dele uden tilladelse – kravet om samtykke  respekteres ikke – heller 
ikke blandt voksne.

 Samtykke er et klart ‘JA’ – den der tier samtykker ikke

 Samtykket skal ske inden billedet deles – og kan godt trækkes tilbage igen

 Tænk over hvor det er ”no go” at tage og dele et billede.
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Rådgivninger

 Giver et frirum

 Mulighed for anonymitet

 Mulighed for at kigge med uden selv at melde ind

 Lære andre at kende

 Møde andre der har det ligesom en selv



Udfordringer

 Det kan være svært at skelne gode og dårlige råd 
fra hinanden

 Det kræver en del tid at pleje sine relationer online

 Der kan opstå ekkokamre – de kan forstærke og 
smitte

 Behovet for tilhøre kan blive større end barnets 
egen rationelle kritiske sans



Rationel 
nysgerrighed
 Mange unge har en oplevelse af, at når voksne 

omkring dem inviterer til dialog, så ender det 
ofte med sanktioner, andetgørelse, tabuisering 
og en kamp om sandheden (Lange, 2018: 49; 
Engsbro, 2018; Rasmussen, 2018)

 Når vi ønsker at gå i dialog med børn og unge 
om emner, der taler lige ind i følelserne, så er der 
behov for, at vi ikke blot gør det nysgerrigt, men 
også at vi gør det med parentes om alle de ofte 
irrationelle følelser, det kan vække i os

 Wegerif tydeliggør, at hvis man træder ind i en 
dialog med sine egne holdninger og meninger 
forrest, så kolliderer de med den anden parts, 
hvilket kan producere mistillid og nedbryde 
dialogen (Wegerif, 2020) 
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SÅ!

 Internettet kan både være godt og skidt 

 Børn og unge har brug for voksne, der tør være 
nysgerrige, spørge ind, udfordre, bakke op og nogle 
gange også bakke ud
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