
Øvelse 2: Hvor går grænsen?
Grundmodul 1 – Tema 3



Formål:
At reflektere over jeres egne forskellige grænser og drøfte, hvorfor og hvad disse 
grænser kan have af muligheder og konsekvenser  i  jeres vejledning til børn og 
unge om deres færden på de digitale medier.

Omfang og tid:
Alt efter hvor mange spørgsmål, I har, og hvor meget I vil gå i dybden med 
refleksionerne, kan øvelsen vare fra 5 til 15 minutter.
En facilitator leder øvelsen og interviewer deltagerne undervejs.
Antal deltagere:
Øvelsen kan udføres i en personalegruppe - antal 
ikke afgørende.

Forberedelse før øvelsen:
Læs kerneteksten: "Digital mobning- hvad, hvor og 
hvordan."
Lav en streg midt på gulvet.
Placér gruppen af deltagere midt på stregen.
På den ene side af stregen skriver du OK.
På den anden side af stregen skriver du OK og sætter et kryds over.

Find på udsagn. Det kan enten være nogle udsagn, facilitator selv finder på, eller man kan 
benytte de udsagn der er nederst på denne side. 

NB: VIGTIGT – det, facilitator 
vælger, at deltagerne i gruppen skal 
tage stilling til, må ikke være noget, 
der kan ekskludere enkelte. Det må 
aldrig referere til konkrete personer
eller situationer. 



Fremgangsmåde: 

Facilitator læser et udsagn op, hvorefter deltagerne træder over på OK-siden eller ikke-
OK-siden. Facilitator fungerer som ’mikrofonholder’ og spørger ind til, hvorfor den 
enkelte har valgt at stå, hvor de står. Man kan, hvis der er mange med, ikke nå at spørge 
alle hver gang. 
NB: Øvelsen kan også benyttes med børn og unge med tilpassede udsagn. 



 Udsagn, der eventuelt kan benyttes til øvelsen 
Find selv på flere 

• At dele billeder af folk, der ikke ved, at de bliver delt.
• At formulere sig hårdt og provokerende til folk på hjemmesider.

(Facebook, Instagram osv.)
• At mene, at folk selv er ude om, at der bliver sagt grimme ting om dem, 

hvis de udstiller sig selv på nettet.
• At like billeder eller kommentarer, der handler om at hænge andre folk ud 

(f.eks. politikere, reality-stjerner osv.).
• At deltage i lukkede grupper, der har til formål at gøre grin med andre.
• At skrive sjove kommentarer om reality-stjerner, sangere, politikere osv.
• At lave anonyme profiler på Facebook.
• At dele billeder af folk, jeg har fotograferet på gaden.
• At bruge det, jeg finder på nettet som kilde til mit arbejde.
• At skrive, hvad jeg vil.




