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Eternal Flame…

Du gamla, Du fria! Jaha, vi er i Sverige. Fria för internet - förstått. Värmland, et område hvor
det viste sig, at bredbånd og satellitter end ikke spiller andenviolin. Et yngre medlem af
familien led indledningsvist mest i ”Analogland” og kunne blot se til, mens den insisterende
flamme/streak brændte ud. Det kræver sit barn, at få voksne til at fatte storheden af
Snapchat. Efter en alvorlig samtale forstod vi nu fortræffelighederne ved den lille flamme;
streak. Nu ventede Sveriges all-inclusive natur. I en lejet sølvfarvet kano, på en kæmpe sø
indtog vi en ”øde” ø. Proviant blev fragtet op fra stævnen og 6 timers Robinson Crusoe liv
kunne begynde. Andre dage tog vi på dræsinetur og vandrede i ”Glaskogen”. Vi var bevidste
om vores analoge tilstand, men også at mobiltelefonens kamera ikke kræver netværk. Så
Värmland blev foreviget. Lidt digital har man da lov at være.
14 dages analog svensk livsførelse fik en ende. Hjemme blev streaks bragt til live, mens min
indbakke bugnede med digitale nyhedsbreve, der i papirudgave havde kostet en mindre
svensk skov livet. Læste at eksperter undrer sig over, hvorfor debatten om digital
sameksistens fortsat halter? Måske var du med fra begyndelsen af 1980´erne og spillede
”Choplifter” på 64´eren? I 1990´erne fik vi internet. I 0´erne blev vi Facebook´ere. Digitale
teknologiers akilleshæl er, at det høje tempo, ofte skaber mere forvirring end forståelse. Vi
har teknologien med os i privaten, ude på skolerne, på jobbet og i det offentlige rum. Så
meget online-liv kræver digital dannelse og teknologiforståelse, for at forstå verden i dag.
Vi kunne vælge at lukke øjnene. Og ørerne. Men det vil svække den digitale dannelse. Vi
bør hellere kigge på og tale om det vi møder online. Sammen med vores børn og unge.
I en rapport fra Red Barnets SLETDET rådgivning Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser - SletDet
Rådgivningen (redbarnet.dk) fremgår det at over 99% af børn og unge mellem 9 og 17 år i Danmark
har en social medieprofil. 20% er på mere end 5 timer dagligt. Næsten halvdelen af vores
børn og unge har oplevet digitale krænkelser. Mange ved ikke, hvad de skal stille op? Kun
1% rækker ud til en Rådgivning. Mere end hver femte vælger ikke at sige noget. Til nogen!
Krænkerne kan være voksne som sender intimbilleder til børn og unge. Eller børn og unge
som i misforstået sjov, overskrider jævnaldrendes grænser. Ansigtsløs humor er svær. Vi
misforstår ofte det ”sjove” budskab. Opfordringen er: Læs dine beskeder før du sender.
Børn og unges digitale verden er mere virkelig, end vi med dybe analoge rødder måske
forstår? Den digitale tornado øger risikoen for digitale krænkelser. SLETDET rådgivningens
rapport afslørede, at digitale krænkelser er mere udbredt end forventet. Et fælles digitalt
kompas er på ønskesedlen. Så er kursen sat mod et sundere digitalt fællesskab.
Hvis digital dannelse er svaret, hvad er så spørgsmålet? Taler vi nok om vores digitale liv,
kunne være ét. Hvis vi ikke taler sammen, så fristes voksne til flere regler. Men regler må
aldrig stå alene. Flere psykologer har sagt, at vi er i færd med verdens største
socialpsykologiske eksperiment. Det kalder på samtale. Tal med jeres børn og unge. Hold
ilden levende i både digitale og fysiske streak. Det smager af digital dannelse. Inte sant?
Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelseskonsulent, 30180539 www.brk.dk/digitaldannelse

Side 1 af 2

Side 2 af 2

