Øvelse 1: Hvad har vi til fælles?
Grundmodul 1 – Tema 3

Formål:
Det digitale landskab skifter hele tiden form. Det kan være svært at gennemskue og I kan
have mange forskellige holdninger i forhold til det. Formålet med denne øvelse er derfor,
at I reflekterer over jeres egne og jeres kollegers værdier, holdninger og forskelle i
erfaringer i forhold til færden på sociale medier.
Derudover er formålet også, at I får indsigt i - og talt med hinanden om - jeres forskellige
holdninger til det digitale landskab og risiko for mobning, samt at I deler erfaringer fra
arbejdet med jeres børn og unge i forhold til deres færden på nettet.
Omfang og tid:
Øvelsen tager fra 20 til 30 minutter alt efter antal af udsagn, og hvor dybt I går ind i
refleksioner over svar.
Antal deltagere:
Der kan deltage fra 4 personer til en hel personalegruppe.
Forberedelse før øvelsen:
Læs kernetekst om tema 3: "Digital mobning - hvem, hvad og hvordan."
Der skal være en facilitator af øvelsen.
Facilitatoren forbereder nogle udsagn omkring digital mobning. (Forslag til udsagn kan ses
under opgavebeskrivelsen og kan benyttes og suppleres efter behov)
Optegn eller marker fire felter på gulvet, som deltagerne kan placere sig i – evt. med en
snor eller kridtstreg.

Fremgangsmåde:
Del gruppen op i fire grupper- svarende til de fire felter på gulvet. Fx.
• Dem, der har været ansat mere end 15 år.
• Dem, der har været ansat mellem 10-15 år.
• Dem der har været ansat mellem 5-10 år.
• Dem, der har været ansat mindre end 5 år.
Deltagerne placerer sig i det felt, hvor de hører hjemme.
Facilitatoren fungerer også som ’mikrofonholder’ og går rundt og interviewer de øvrige
deltagere undervejs i øvelsen.

Fremgangsmåde (fortsat) – Et skridt frem:
Herefter læser facilitator de forberedte udsagn. Hver gang en person har oplevet eller
synes det, udsagnet nævner, træder personen ud af boksen. Facilitator
spørger yderligere ind til, hvorfor man er trådt ud af boksen, samt hvad det har af
betydning og konsekvenser. Når udsagnet er færdigdrøftet, går man tilbage i boksen
igen.
Forslag til udsagn:
• Jeg har en klar holdning til, hvad jeg kan
acceptere på sociale medier.
• Jeg har oplevet noget på nettet, der
påvirkede mig på en ubehagelig måde.
• Jeg har oplevet at blive generet digitalt i
forbindelse med mit arbejde.
• Er blevet truet fra en, jeg ikke kender.
• Jeg har oplevet, at digital mobning har
haft alvorlige konsekvenser for en ung
eller et barn.
• Jeg synes, at børnenes digitale verden er
forældrenes ansvar.
• Jeg synes, det er vigtigt at tale om netetik
med mine børn/unge.

• Jeg diskuterer sociale medier med mine
børn/unge.
• Jeg har oplevet, at børn eller unge har haft
problemer efter oplevelser med digital
mobning.
• Jeg synes ikke, digital mobning har noget
med institutionen/skolen/
ungdomsuddannelsen at gøre - eller at det
er vores ansvar.
• Jeg bruger meget tid på at tale med mine
børn og unge om sammenhængen mellem
deres væremåde på de digitale medier og i
den analoge verden.
• Jeg ved, hvad digital mobning indebærer.
• Jeg underviser og vejleder i netetik.

