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There are no digital natives. There is no net generation. We are all in this together. That is all. 
(Steve Wheeler) 
 
Det var sådan det første slide mødte os den 4. september på en temadag omkring ”Digital 
dannelse”. Vi tror, at de unge, fordi de er født ind i ”www-age” har styr på IT. Virkeligheden er en 
helt anden. At du er født efter www´s indtog gør dig ikke digitalt dannet, eller fordi du kan 
downloade en app. Det handler lige så meget om teknologi og kreativitet. At du kan skabe. Digital 
dannelse handler også om sikkerhed. Din! Så dine personlige oplysninger ikke bliver misbrugt. Og 
så handler digital dannelse om, at vi opfører os ordentligt på diverse digitale platforme. Digital 
dannelse skal gøre os til aktivt deltagende medborgere i et digitalt samfund.  
 
Digitaliseringsstyrelsen har lige nu fokus på e-handel: https://www.borger.dk/internet-og-
sikkerhed/Sikker-paa-nettet/Sikker-brug-af-e-handel Jeg vil opfordre alle forældre, med et barn i 
den hævekort-købedygtige alder, til at I sammen med jeres barn lader jer informere. Ifølge 
www.sikkerdigital.dk handler 30 procent af it-relateret kriminalitet om handel på nettet.  
 
September måned var ti dage gammel, da mange danske organisationer advarede mod én 
bestemt video. Delt på TikTok. En ung mands selvmord var foreviget på en kort videosekvens. At 
videoen finder vej til TikTok, hvor brugerne ofte er børn under 10 år er tragisk. I mine oplæg 
advarer jeg eleverne mod at dele videoen. Den er ulovlig. Og den er bestemt ikke for børn. 
 
Skal vi så forbyde børn at have adgang til TikTok? Nej. Vi ved, at det forbudte er spændende. 
Forbud og stilhed er blindgyder. Tal med jeres barn om, hvad de oplever virtuelt. Tragiske skæbner 
og begivenheder finder vej til nettet. Youtube har også videoer, ingen (børn) bør se. Medierådet 
om Youtube: https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/taler-du-med-dit-barn-
om-youtube   
 
På Bornholm tager vi digital dannelse alvorligt. I august og september 2020 har mange 
skoleklasser og forældre haft besøg af undertegnede. Herligt, at I ude på skolerne inviterer til 
oplæg og debat. Det er første fælles skridt i retning mod mere digital dannelse. På 
https://faktalink.dk/sociale-medier-faktalink-light/hvilke-darlige-ting-findes-pa-sociale-medier 
findes en kort video, hvor børn og unge giver deres bud på hvordan vi bedst bruger sociale digitale 
medier. Den er inspirerende for både børn, unge og voksne. Del den med hinanden. 
 
Vi mødes på digitale platforme. Her deler vi historier, liv, billeder og videoer. Vi findes på nettet og 
vi kan findes på nettet. Værn om dit barns sikkerhed. Se med.            
 
Afslutningen følges ud af dette nyhedsbrev med indledningen: ”Vi er alle i det her sammen”. Skab 
gode virtuelle rammer for dit barn. Tal med dit barn om dets virtuelle liv. De vil elske at dele det. 
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