
 
 

 

 
 
Digital dannelse for 4. årgang 
 
 
Undersøgelser og forskning peger på, at jo tidligere børn introduceres for de sociale medier, jo større 
indflydelse har forældrene på at guide, ”opdrage” og give deres børn redskaber til at færdes sikkert 
på de sociale medier. Erfaringerne er, at når børn bliver teenagere - bliver forældrene oftest lukket 
ude af de unges færden på de sociale platforme, og de har derfor svært ved at guide og støtte dem. 
Derfor søger SSP formidlerteamet med Digital Dannelses oplægget til 4. årgang at klæde børn og  
forældre på til denne nye digitale verden. 
 
Formål 

• At klæde børnene på til at færdes og agere hensigtsmæssigt på de sociale medier. 

• At fremme hensigtsmæssigt sprogbrug og omgangstone. 

• At børnene forholder sig kritisk over for henvendelser fra folk, de ikke kender. 

• At forældrene klædes på til at støtte og guide deres børns færden på sociale medier. 

• At forebygge uhensigtsmæssig adfærd, mobning og ekskludering på de sociale medier. 

• At lære børnene, at det er vigtigt, at de opsøger en voksen/deres forældre, hvis de oplever 

noget ubehageligt / krænkende. 

• At børnene får kendskab til, hvor grænsen går, og hvornår noget bliver strafbart. 

• At give børnene og forældrene viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig selv på, 

når de er på nettet. 

Indsats 
Der holdes et oplæg á 2 lektioner for 4. klasserne. Det er tænkt som et oplæg til et videre forløb, hvor 
klasserne efterfølgende selv arbejder videre med emnet – evt. med inddragelse af fagene. 
Ligeledes afholdes der et oplæg for forældrene i netetik, viden om regler, lovgivning og måder at be-
skytte sig på - så de kan støtte og guide deres børn. 
Der formidles gode råd til retningslinjer for klassen - hvordan vi er overfor hinanden på de sociale me-
dier - med fokus på klassetrivsel - som lærerne kan arbejde videre med efterfølgende. 
 
 
Forventningerne til skolen 

• At klasselæreren deltager i oplæggene både for eleverne om dagen og i forældremødet om 

aftenen. 

• Skolen beslutter hvilket tidspunkt på dagen forældremødet ligger 

• Skolen stiller faciliteter til rådighed. 

• Klasselæreren står for at indkalde forældrene til forældremødet efter tilsendte skabelon fra 

SSP-formidlerteamet. 

• At klasselæreren arbejder videre med klassens retningslinjer for færden på de sociale medier. 

• At evt. SSP vejleder/lærer deltager 

• Deltager i en kort evaluering  
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Projektet kommer med 
 
Eleverne: 

• 1½ times oplæg / undervisning for eleverne om digital dannelse og de sociale medier for 

4. årgang. 

• Inddragelse af eleverne. 

 
Forældrene: 

• 1½ times oplæg for forældrene på et forældremøde senere samme dag. 

• Oplæg for forældrene om børnenes og de unges færden på de sociale medier og digital 

dannelse. 

• Opdatere forældrene på området – ny viden. 

• Skabe dialog blandt forældrene. 

• Gode råd til forældrene om, hvordan de bedst guider og beskytter deres børn / unge i den 

digitale verden. 

• Understregning af vigtigheden af aktiv stillingtagen i forhold til børns digitale liv. 


