
UNDERVISNINGSMATERIALE



INTRODUKTION



HVAD ER DET?

Det er et klassesæt, som kan bruges i undervisningen til at 
hjælpe børn på vej i deres digitale dannelse. Sættet består af 
forskellige øvelser, som fokuserer på følgende fire temaer: 

• Elevernes egne erfaringer
• Dialog vedrørende forskellige aspekter af god digital tone
• Virkelighed versus den digitale virkelighed
• Den gode tone

Alle øvelserne danner en ramme, hvor eleverne skal reflek-
tere og gå i dialog ud fra deres egen virkelighed. Det vil sige, 
at omdrejningspunktet og konteksten er elevernes egen 
hverdag. 

Øvelserne er designet, så de kan bruges i en vilkårlig ræk-
kefølge, og hver øvelse har en varighed mellem 15-45 minut-
ter. Det vil sige, at øvelserne kan bruges over en længere 
periode og ikke kun i direkte forbindelse med Smart Parat 
Svar. 
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HVORDAN SKAL DET BRUGES?

Pointen er, at du, som lærer, sammen med klassens elever 
bruger øvelserne til at skabe et rum for refleksioner med 
udgangspunkt i børnenes egen hverdag. 

Det er vigtigt, at du bruger øvelserne på en måde, hvor det 
giver mening i din undervisning. Øvelserne skaber rammen, 
men det er op til dig, hvordan de bruges. Herudover er du 
velkommen til at tilpasse og foretage ændringer, så øvelserne 
passer til klassens specifikke behov. 

Kassen er oplagt at anvende i forbindelse med Smart Parat 
Svar, men også anvendelig til efterfølgende brug i under-
visningsåret. 

Introkort
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HVEM ER KASSEN TIL?

Kassen er udformet til danske 6. klasser i forbindelse med 
Smart Parat Svar, som i 2018/2019 udgaven sendes live på 
Youtube. Finalen har et aspekt, der er aktivt for alle, også de 
klasser der ikke er med i finalen. Klasserne kan følge finalen 
over livestream og deltage i kommentarsporet, hvilket skaber 
en åben mulighed for at debattere kommentarsporets form,  
og hvordan man interagerer skriftligt med hinanden i formen.

Introkort
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HVORDAN SKAL ET KORT 
LÆSES OG BRUGES?

Introkort

Formatet er en kasse, hvor der er A6 og A5 kort i. A5 kortene 
er øvelseskort, og A6 kortene er dialogskabende spørg-
smålskort.

På alle øvelseskort findes en lille introduktion til, hvad formålet 
med øvelsen er samt intentionen med denne. 

Efterfølgende er der en how to i forhold til udførelsen af 
øvelsen i klasseværelset. 

Slutvis skitseres kort, hvad du, som lærer, skal forberede, 
inden øvelserne sættes i gang. Tilpas det gerne efter dine 
og klassens behov og sørg for at skabe en setting, hvor flest 
mulig af eleverne byder ind. 
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ØVELSER



LINJELEG MED ERFARINGER

Tid: 20-30 minutter

Formålet:
Øvelsen foretages for at få et billede af klassens erfaringer 
med den digitale tone og herved skabe grundlag for dialog 
herom. Læreren kommer med udsagn, hvorefter eleverne 
svarer ved fysisk at bevæge sig på den ene eller anden side 
af linjen. På denne vis får man alle elevernes erfaringer uden, 
at de behøver at snakke sammen.

Forberedelse:
Forbered forskellige spørgsmål, som du ønsker, at klassen 
skal reflektere over. Det kan eksempelvis være: 

• Har du set andre udføre digital mobning?
• Skriver du altid selv pænt på nettet?
• Er det nødvendigt med en god digital tone?
• Flere spørgsmål findes på spørgsmålskortet til opgaven

Forbered det antal spørgsmål, som giver mening for dig i
undervisningssammenhængen. Find enten selv på spørgsmål 
eller hent inspiration i spørgsmålskortet.
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HOW TO

1. Brug en rulle malertape/kridt og tegn en linje ned gennem 
klasseværelset. 

2. Du placerer dig for enden af linjen og beder eleverne samle 
sig for enden af linjen. 

3. Fortæl klassen at denne øvelse udføres i stilhed. Det vil sige, 
at efter spørgsmålet er læst op, skal eleverne bevæge sig på 
den ene eller anden side af linjen uden at tale sammen. 

4. Stil nu første spørgsmål. Eksempelvis: Har du set andre ud-
føre digital mobning? Du pointerer, at de elever, der svarer ja 
stiller sig på højre side af linjen, hvor de elever, der svarer nej, 
stiller sig på venstre side af linjen. 

5. Eleverne svarer i stilhed ved at stille sig på ja eller nej siden, 
alt efter deres svar på stillede spørgsmål. 

6. Nu kan du vælge at bede eleverne kigge rundt og lade dem 
reflektere i stilhed eller spørge enkelte elever om, hvorfor de 
står, hvor de står. 

7. Gentag herefter med et nyt spørgsmål og definer sidernes 
værdi i form af ja eller nej. 

8. Fortsæt med nye spørgsmål indtil du er alle dine spørgsmål 
igennem. 

9. Herefter giver det god mening, at spørge klassen om der er 
andre spørgsmål til emnet, som de gerne vil teste af på linjen. 

10. Slut af med at takke eleverne for at være med og være ærlige 
med deres svar.
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INSPIRATIONSSPØRGSMÅL  
TIL ØVELSEN

1. Har du set andre udføre digital mobning?
2. Har du selv udført digital mobning? 
3. Skriver du altid selv pænt på nettet?
4. Er det nødvendigt med en god digital tone?
5. Ved dine forældre, hvad du skriver digitalt?
6. Har du skrevet noget, som du har fortrudt bagefter?
7. Føler du dig tryg online?
8. Har du nogensinde sagt stop online, hvis du så noget,  

der ikke var okay?
9. Har du venner, som du aldrig har mødt i virkeligheden? 
10. Føler du sig social, når du er online? 
11. Føler du dig ensom, når du ikke er online?
12. Skriver du selv i kommentarspor på Youtube? 
13. Skriver du kommentar for at få likes på dem? 
14. Sletter du opslag, hvis du ikke får nok likes?
15. Betyder det noget at give first like?
16. Betyder det noget, hvem der giver dig dit first like? 
17. Har du slettet et billede på Instagram pga. dumme  

kommentarer?
18. Har du slettet et billede på Instagram, fordi det havde for få 

likes?
19. Kan du mærke, om du er uvenner med dine venner i måden 

de skriver på online?
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DIN EGEN FORKORTELSE

Tid: 15-20 minutter

Formålet: 
Der findes rigtig mange forkortelser og udtryk online, men 
måske er der noget, som dine elever mangler en forkortelse 
eller et udtryk til, eller nogle de ikke forstår betydningen af. 
Dette ligger øvelsen op til. 

Forberedelse: 
Find eventuelt forskellige eksempler på forkortelser og udtryk 
og få eleverne til at gætte, hvad de betyder. Du kan her mikse 
med gamle danske forkortelser og udtryk som jf. f.eks. osv. 
Find gerne selv eksempler eller bliv inspireret i forkortelse og 
udtryk kortet.

How to: 
• Inddel klassen i små grupper. Eventuelt to elever pr. 

gruppe.  

• Få dem til at tale om de ord, som de skriver mest i kom-
mentarspor, på Messenger eller sms.  

• Spørg eleverne om hvilke forkortelser og udtryk, som de 
mangler. Hvilke ord/sætninger gad de godt, at de kunne 
skrive hurtigere med en forkortelse eller udtrykke an-
derledes. Grupperne laver deres egne bud. 

• Tag en runde rundt i klassen hvor hver gruppe fortæller 
om deres forkortelser og udtryk, samt hvorfor det er netop 
denne/disse. 
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FORKORTELSER
• Papi = Lækker dreng
• Nude = Vil enten sende eller modtage nøgenbilleder
• GGG = Griner godt og grundigt
• Kran = En pige, der ikke er specielt køn
• JK = Just kidding 
• Bae = Before anyone else
• Bae = Baby 
• LOL = Laughing out loud  
• OS = Over stregen
• Krid = Super lækker pige
• RIP = Noget der er godt og grundigt træls
• RIP = Rest in peace
• B = Bump = Bring up my post
• Bis = Når noget er virkelig dårligt
• Bri = En god ven
• Cringe = Når noget er virkelig akavet
• Spurgt = Hvem har spurgt dig?
• YOLO = You only live once
• Ubbe = Når noget er ubehageligt
• Asap = As soon as possible
• Thx = Thanks
• YT = Youtube
• AFK = Away from keyboard
• FML = Fuck my life
• Fomo = Fear of missing out
• Ftw = For the win
• Tl;Dr = Too long; didn’t read
• Tmi = Too much information
• Fraus/Fro = Når noget mad er virkelig lækkert (Kommer af ‘frådern’)
• Ran = Løgn 
• Imo = In my opinion 
• DM = Direct message 
• Idk = I don’t know
• E9 = Enig
• F = Følger
• Ttyl = Talk to your later
• Crin = Tåkrummende
• Sup = What’s up
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DEN DIGITALE ORDBOG

Tid: 30-45 minutter

Formål: 
Klassen arbejder sammen for at afdække det digitale sprog  
og tendenserne.

Forberedelse:
Inddel klassen i følgende teams: 

• Researchers: Deres opgave er at spotte alle de forkortels-
er og udtryk, som de støder på digitalt.  

• Trendspottere: Deres opgave er specifikt at have fokus 
på de nye og måske usete forkortelser og udtryk. Her kan 
man kigge på amerikanske kommentarspor eller andet. 

• Skribenter: Det er dem, som sørger for at skrive betydnin-
gen af forkortelsen og udtrykket ned, som i en ordbog.  

• Korrekturlæsere: Gennemgår og kigger om alt stemmer. 
De to personer kan evt. være en del af researchers til at 
starte med.  

• Eventuelt to ordbogsredaktører: Deres opgave er at holde 
overblikket og koordinere indsatsen.  

• Som lærer skal du udvælge, hvilke hjemmesider du gerne 
vil have at eleverne kigger på. 
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HOW TO

• I løbet af de næste 30-45 minutter skal eleverne i 
fælleskab løse opgaven i forhold til at udforme den nye 
digitale ordbog. 

• Grupperne skal samle sig og begynde arbejdet. 

• Du laver eventuelt et fælles google.docs, hvor den nye 
digitale ordbog samles i. Du kan også bruge Padlet. 

• Når tiden er ved at være gået, bedes de to redaktører om 
at fortælle om ordbogen, og hvad den indeholder.  

• Fællesopsamling i klassen, hvor du hører eleverne om, 
hvad de tager med sig fra denne øvelse.
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HVOR GÅR GRÆNSEN?

Tid: 20-30 minutter

Formål: 
Øvelsens formål er at få diskuteret elevernes grænser. Er det 
bedst, at alle har samme grænser, eller kan man have forskel-
lige grænser uden, at det har negativ virkning på fælles-
skabet? Klassen skal finde ud af om, der er nogle ting, som er 
over grænsen, eller om det er okay. 

Forberedelse:
Du tegner en streg på gulvet. Stregen er grænsen. 
Du, som lærer, kan vælge at bruge vedlagte eksempler eller 
finde på nogle andre mere opdaterede udsagn. For eksempel: 
Thor har to bedste venner, og han liker konsekvent kun den 
ene af vennernes billeder på Instagram. Er det okay eller over 
grænsen til, hvad der er i orden? 
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HOW TO

• Brug en rulle malertape/kridt og tegn en linje ned gennem 
klasseværelset.  

• Du placerer dig for enden af linjen og beder eleverne 
samle sig på den ene side.  

• Læs første dilemma op. For eksempel: Thor har to bed-
ste venner, og han liker konsekvent kun den ene af 
vennernes billeder på Instagram. Er det okay eller over 
grænsen til, hvad der er i orden?   

• Nu skal eleverne blive stående, hvis de synes, at det er 
helt okay eller bevæge sig over på den anden side af 
linjen, hvis de synes, at det er over grænsen. 

• Du, som lærer, kan her vælge, at bede eleverne kigge 
rundt og efterfølgende gå til et nyt dilemma eller spørge 
enkelte elever om hvorfor de står, hvor de står?  

• Læs et nyt dilemma op og gentag processen indtil, der 
ikke er flere spørgsmål. 

• Det kan give god mening at spørge klassen om, der er no-
gle, som har forslag til dilemmaer til emnet, der skal testes 
af. 

• Slut af med at takke eleverne for at være med og være 
ærlige med deres svar. 
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INSPIRATIONSSPØRGSMÅL 
TIL ØVELSEN

• Thor har to bedste venner, og han liker konsekvent kun 
den ene af vennernes billeder på Instagram. Er det okay 
eller over grænsen til, hvad der er i orden?   

• Line kalder altid sine venner for bitches. Er det okay eller 
over grænsen til, hvad der er i orden?   

• Thor skrev til en pige, som han ikke kender, at han synes, 
at hun var fucking lækker på Instagram. Er det okay eller 
over grænsen til, hvad der er i orden?   

• Line liker alle billeder på en fyrs Instagram, men hun 
kender ikke fyren. Er det okay eller over grænsen til, hvad 
der er i orden?   

• Thors mor har adgang til hans Snapchat, Instagram og 
Facebook. Er det okay eller over grænsen til, hvad der er 
i orden?   

• Lines forældre har forbudt hende at have Snapchat. Er 
det okay eller over grænsen til, hvad der er i orden?   

• Thor sender screenshots fra Snapchat rundt til hans 
venner. Er det okay eller over grænsen til, hvad der er i 
orden?   

• Line mistede en streak med en af hendes veninder, og nu 
gider veninden ikke snappe med hende længere. Er det 
okay eller over grænsen til, hvad der er i orden?  
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MIT DIGITALE MANIFEST

Tid: 20-30 minutter

Formål: 
Denne øvelse bruges til at skabe en bevidsthed blandt elev-
erne og få dem til at tage stilling til, hvad de mener, der er god 
digital dannelse og tone. 

Forberedelse: 
Du skal, som lærer, kopiere/printe det antal manifest- 
skabeloner, som du har elever eller grupper til i klassen. 

Herefter forklarer du i en lille intro, hvad et manifest er, og 
hvorfor man laver sådan et. 
- Udfyld dit eget digitale manifest.
- Inddel eventuelt eleverne i grupper.
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HOW TO

• I lægger ud med at tage en klassedialog om, hvad der er 
god digital etik og moral.  

• Tal om hvad det vil sige at lave et manifest og forklar, 
hvorfor man laver sådan et.  

• Saml herefter eleverne i grupper eller lad dem arbejde 
individuelt med deres eget manifest. Det er vigtigt at point-
ere, at der ikke er noget, der er rigtigt og forkert. 

• Eleverne udfylder deres manifest-template.  

• Når eleverne er færdige, runder du af med at få dem til at 
dele deres manifest i et åbent forum på klassen. Hvad har 
de skrevet, og hvorfor de har skrevet, det de har?  

• Spørg til slut ind til, hvor deres manifest skal hænge. 
Måske på køleskabet eller værelset? Hvordan vil de 
huske dem selv på, hvad de faktisk tror på og står for.
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MIT DIGITALE MANIFEST
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Øvelseskort

KLASSENS DIGITALE 
MANIFEST

Tid: 20-30 min. 

Formål: 
Denne øvelse bruges til at skabe en bevidsthed blandt elev-
erne og få dem til at tage stilling til og diskutere, hvad de 
mener er god digital dannelse/tone. 

Forberedelse: 
Du skal, som lærer, enten kopiere/printe en manifest- 
skabelon. Herudover skal du forberede en lille intro til, hvad et 
manifest er, og hvorfor man laver sådan et. 

Udfyld dit eget digitale manifest, som du kan vise dine elever 
som et eksempel på, hvad I skal lave i fællesskab.

How to: 
• I starter med en klassedialog, hvor I taler om, hvad der er 

god digital etik og moral. 

• Tal efterfølgende om, hvad det vil sige at lave et manifest 
og forklar, hvorfor man laver sådan et.  

• Undersøg i plenum hvad klassen er enige om i deres 
fælles manifest.  

• Manifestet skal løbende udfyldes, idet klassen bliver enige 
om, hvad de synes, der er okay, og hvad der ikke er. 
Forsøg så vidt muligt at opnå konsensus. 

• Når manifestet er færdigt, hænges det op i klasseværel-
set.
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KLASSENS DIGITALE MANIFEST
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STATEMENTKORT OM DEN 
GODE DIGITALE OPFØRSEL

Tid: 15 minutter

Formål: 
Øvelsen har til formål, at den enkelte elev danner en holdning 
til, hvad der er god digital stil gennem statements. 

Forberedelse: 
Print/kopier det antal statementkort, som der er elever i klas-
sen. Du, som lærer, starter med at udfylde dit eget statement-
kort. I kan evt. starte med at afklare sammen i klassen, hvad 
et statement er. 

How to: 
• Giv en kort introduktion til hvad det vil sige at give et 

statement.  

• Uddel nu kortene til eleverne. 

• Bed hver elev om at skrive deres eget navn og statement 
om den gode digitale opførsel. Et eksempel kan være: 
“Jeg synes kun, at man må skrive de ting, som man har 
lyst til at sige face-to-face.” 

• Når hver elev har udfyldt deres eget statementkort hæng-
es alle kortene op i klassen.

Statementkort om den gode digitale opførsel -  1 ud af 2
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STATEMENTKORT

NAVN:

STATEMENT:

Statementkort om den gode digitale opførsel -  2 ud af 2
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DEN DIGITALE SCANNING

Tid: 30-45 minutter

Formål: 
Øvelsen giver eleverne en mulighed for at diskutere, hvad der 
er okay, og hvad der er over grænsen i den digitale verden. 

Forberedelse:
Forbered en platform eller en måde eleverne skal opsamle 
deres fund på. Det kan eksempelvis være et fælles google 
docs, padlet eller lignende. Inddel eventuelt klassen i grupper. 

How to: 
• Start med i plenum med at tale om, hvad der er okay at 

skrive digitalt, og hvad der er over grænsen. 

• Inddel eleverne i grupper og bed alle grupper om at finde 
fem eksempler på, hvad en god tone er, og fem ek-
sempler på hvad en dårlig tone er. Slutvis finder eleverne 
fem eksempler, som ligger på grænsen. Her kan eleverne 
altså ikke finde ud af om, det er okay eller ej. Få eleverne 
til at samle deres fund i platformen, så alle kan se de 
andres. 

• Når grupperne har gjort dette, skal de gå sammen med en 
anden gruppe og fremlægge deres fund.  

• De skal efterfølgende snakke om, hvorvidt de er enige 
med den anden gruppes vurdering.  

• Til slut spørger du, som lærer, hver gruppe, hvad der har 
overrasket dem mest i deres digitale søgen.

Den digitale scanning-  1 ud af 1
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DIALOGKORT

Tid: 15-45 minutter

Formål: 
Øvelsen skal skabe debat omkring dilemmaerne og lærer 
eleverne nye ting om deres egen og andres holdninger.  

Forberedelse:
Find kortene frem. Hvis du sidder med det digitale sæt, printer 
du kortene ud.

How to: 
• Inddel eleverne i grupper. 

• Giv hver gruppe en bunke kort. 

• Fortæl og forklar eleverne, at man trækker et kort af gan-
gen, og at man som gruppe forsøger at svare på kortets 
spørgsmål. Det er ikke fordi, at man skal være enige, men 
man skal lytte til hinanden.  

• Gentag processen indtil tiden er gået. 

• Afslut processen med at spørge grupperne hvad de har 
lært af samtalerne, som de netop har haft.

Dialogkort -  1 ud af 1  (+ 17 kort til øvelsen)
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TV2 REGIONERNE

LAVET I SAMARBEJDE MED:


