
Hvad er digital dannelse?

“Dannelse betyder at forstå det 
almenmenneskelige, og hvad det 
grundlæggende vil sige at være, leve og handle 
som menneske. Det at være menneske er at 
forstå den kulturelle, sociale, historiske og 
teknologiske kontekst, man er indlejret i – det 
gælder også i den digitale tidsalder. 

Kend dig selv – og kend din smartphone
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DANSKE BØRN ER DIGITALE FIRST MOVERS

De fleste børn har profiler på ét eller flere sociale medier. 6 pct. af børnene i 4. klasse og 
næsten ingen (0,5 pct.) af børnene i 7. klasse har ingen profiler på sociale medier. 

Snapchat er dét sociale medie, som flest børn har en profil på, hhv. 69 pct. af børnene i 
4. klasse og 97 pct. af børnene i 7. klasse. 

I 4. klasse er der desuden mange børn, der har en profil på online spil med 
chatfunktion, fx Fortnite, Moviestar Planet eller Minecraft (47 pct.), YouTube (42 pct.) 
eller TikTok (Musical.ly) (43 pct.). 

I 7. klasse har 90 pct. af børnene desuden en profil på Facebook/Messenger, 87 pct. på 
Instagram og 71 pct. på YouTube.

Kilde: Børns Vilkår: Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 4 Skolebørn og dataetik 2019



# DROP MYTEN OM DE DIGITALE INDFØDTE

Nej, de kan ikke multitaske (og lære samtidig)

Nej, få er kildekritiske

Nej, de færreste er kreative producenter

Nej, de kan ikke danne sig selv digitalt.



10 tips til forældre om 
digital dannelse

1. Vær en digital rollemodel. 
Børn gør snarere, hvad vi gør, end 
hvad vi siger, de skal gøre.

2. Tag dialogen tidligt og løbende. 
Spørg ikke kun ”hvordan har du haft 
det i skolen i dag?”. Tal også om 
sociale medier og nettet. Spørg dit
barn, om du må se med eller spille
med.
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3. Sæt spot på digital balance. 
Gode digitale vaner begynder med 
dig og familiens normer. Sæt rammer 
for skærmtid, så mediebrug ikke gør 
ud over fx søvn og fysisk aktivitet.

4. Aftal teknologifri zoner/perioder. 
Køb et vækkeur, og få skærmene ud 
af soveværelset og væk fra 
spisebordet. 
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5. Respekter barnets ret til privatliv. 
Lær barnet, at det har ret til privatliv på 
nettet – og må respektere andres privatliv. 

6. Lær barnet om samtykke. 
Spørg om lov til at dele billeder af barnet 
på sociale medier. 

7. Lær barnet, at digital kommunikation
ofte er ansigtsløs kommunikation. 
Digitale medier er bedst til positiv
kommunikation. Tag konflikter face-to-
face.
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8. Hold igen med fordommene. Lad være med 
at nedgøre det, barnet er optaget af digitalt. Så 
stopper dit barn med at dele den verden med 
dig. Lær barnet at tænke selv og være på vagt.

9. Gå ikke i panik over medieindhold. 
Du kommer nemt til at skræmme og få barnet til 
at føle sig forkert. Aftal, at barnet altid kan 
komme til dig, hvis hun/han oplever noget 
ubehageligt på digitale medier.



#10. Vær den autoritative
forældertype.

Sæt grænser, stil krav, vær 
tydelig og lydhør. 

Hav positive forventninger til 
barnet.
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