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SAMMEN OM DIGITALE  
DILEMMAER
Dilemmakort til grundskole 

Støttespørgsmål:  
Lær af dilemmaet  
Brug nedenstående spørgsmål  
til at snakke om casen: 

Hvad oplever Camilla i 5.a (beskriv hændelser uden  
at vurdere, hvad hun føler eller tænker)? Hvordan tror I, 
Camilla, Louise og de andre elever forstår det, der er sket? 

Hvilke tanker tror I, at de gør sig?  
Hvad tænker de om problemet og om hinanden?

Snak om jeres oplevelser med digitale 
enheder (fx mobiltelefon, computer  
eller tablet):

Hvad bruger I digitale enheder som fx mobiltelefon, com
puter eller tablet til, når I er sammen med jeres venner? 
Hvilke apps bruger I meget? Hvilke spil spiller I? 

Hvad er godt og hvad er mindre godt ved den  
måde at være sammen med sine venner på? 

Hvordan er det forskelligt fra den måde, I er sammen  
på, når I ikke bruger mobiltelefon/computer/tablet? 

Hvordan kan skolen hjælpe med brugen af digitale  
enheder som fx mobiltelefon, computer og tablet, så man  
undgår, at elever har det ligesom Camilla fra 5.a?

Hvordan kan skolen hjælpe med brugen af digitale  
enheder, så man lærer mere i skolen?   
Skal skolen have regler, fx ingen mobiltelefon eller  
mobilfrie zoner? Og hvad kan mor og far gøre?

Du står med en del af en samlet videnspakke 
Pakken indeholder et vidensnotat, powerpoint  
præsentation med udviklingsproces og dilemmakort  
til henholdsvis erhvervsskole og gymnasie.

Case:  
Venskaber og fællesskab 
I 5.a har de fleste elever mobiltelefoner, som de har med  
i skole hver dag. Om morgenen, når eleverne kommer ind  
i klassen, sidder mange med deres telefoner fremme og 
snakker ikke med hinanden. I frikvartererne finder mange 
elever også hurtigt deres telefoner frem. Enten sidder de 
alene eller sammen i små grupper, hvor de spiller spil på 
telefonerne, kigger på Facebook eller skriver sammen  
i Messenger-grupper.  

En af eleverne, Camilla, er ikke med i en Messenger-gruppe, 
så hun har ikke nogen at skrive med i frikvarteret. Når hun 
sidder i frikvarteret, ved hun ikke, hvad de andre skriver om  
i Messenger-grupperne. I sidste uge fik hun en besked fra en 
af den andre piger fra klassen, Louise, hvor der stod: ”Du er 
grim   ”. Camilla spurgte Louise, hvorfor hun skrev det. 
Louise svarede, at det bare var for sjov – det er jo derfor,  
at jeg brugte en smiley. 

 




