
Digital dannelse i 4. klasse

En del af indsatsen Forebyggelse af Online Radikalisering 

 .



Hvad indeholder 
indsatsen?

Formålet er, at børn og unge tidligt lærer at gennem-
skue sociale netværk online og udvikler personlig, 
social og demokratisk robusthed, så de dermed kan 
forholde sig kritisk og træffe kvalificerede valg, der 
bygger på egne og samfundsmæssige accepterede 
demokratiske værdier. Workshoppen er en del af 
indsatsen Forebyggelse af Online Radikalisering.

Workshoppen faciliteres af 
tilknyttede instruktører.

Det er en workshop for 4. klasse, 
hvor der sættes fokus på digital dannelse, 
demokrati og medborgerskab. 





Hvorfor vælge en 
workshop om digital 
dannelse, medborgerskab 
og demokrati?

En stor del af børn og unges sociale liv 
finder sted på de sociale medier.

De sociale medier er en integreret del af deres 
fællesskaber og et sted hvor de spejler sig og 
eksperimenterer med deres identitet. Inter-
nettet giver også mulighed for at diskutere 
kontroversielle emner, være kritisk tænkende 
og derigennem udvikle elevernes kompeten-
cer som fremtidens medborgere i en digita-
liseret verden.

Børn og unge er dygtige til at bruge de digitale 
medier, men er ofte ikke opmærksomme på 
deres digitale trivsel, netetik og adfærd. Læ-
ringstilbuddets faglige fokus er, at styrke børn 
og unges digitale dannelse og gøre det trygt 
for børn og unge at begå sig online.



Workshoppen består af en vekselvirkning mellem faglige oplæg 
og øvelser. Øvelserne indeholder både dialog, refleksion og 

gulvøvelser. De faglige oplæg berører seks områder:

 

Workshoppen er estimeret til at vare 3 lektioner. Det forventes, at 
du som lærer er tilstede under hele workshoppen. Workshoppen 
henvender sig til lærere og elever i fagene dansk, det tværfaglige 

tema It og medier og understøttende undervisning.

Efter workshoppen får du som lærer en plakat, som klassen kan 
udfylde med deres råd og regler for, hvordan klassen begår sig 

online og i fællesskaber på internettet. Udfyldelsen af skabelonen 
er estimeret til 1 lektion.

 1. Online fællesskaber
 2. Digitale fodspor
 3. Privatindstillinger
 4. Billeder og video
 5. Sprog og misforståelser
 6. Fordomme og kildekritik

WORKSHOPPEN 



Hvordan booker
du workshoppen?

Du booker workshoppen ved at skrive til 

Anne Sofie Rasmussen på dmd@mbu.dk. 

Du vil derfra få tilsendt en mail med oplysninger 

til et online bookingsystem. 

Du vil snarest efter booking modtage en 

bekræftelse på aftalte tid og sted.



Hvem gør hvad?
Det forventes, at du som lærer tager noter og er tilstede under hele 

workshoppen. Det skyldes, at det ikke er alle spørgsmål, som instruk-
tørerne kan nå at svare fyldestgørende på, og der kan derfor være 

elever, som sidder tilbage med oplevelser, der er brug for at blive taget 
hånd om efterfølgende. Det kan også være, at der opstår emner eller 
bekymringer der skal tages med videre til et evt. fyraftensmødet med 

klassens forældregruppe eller enkelte forældre.

Efter afholdelse af workshoppen skal både lærer og elever 
udfylde et elektronisk 

PRIS: Workshoppen er et gratis tilbud til alle 
4. klasser i Aarhus Kommune.




