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VI ØVER OS SAMMEN
DUF og Ældre Sagen har en fælles mission. Vi vil styrke 
samtalen på tværs af generationer.

Den demokratiske samtale er under pres i en digital tidsalder.  
Sociale medier rummer mange muligheder for debat. Men tonen 
kan blive rå  og ubehagelig, og så bakker mange ud af dialogen.  
Det gælder både unge og ældre. Derudover er det sjældent, at vi  
på tværs af generationer taler sammen om, hvad vi foretager os bag 
skærmen. DUF og Ældre Sagen mener, at det er en demokratisk 
udfordring, og vi må derfor forsøge at skabe et digitalt rum, hvor  
der er plads til alle.

Med denne bog vil vi gerne inspirere dig til at tage dialogen med 
dine venner, din familie eller dine kolleger. Bogen indeholder øvelser 
til at starte samtalen om vores færden på sociale medier og spille- 
reglerne for debatten online.

Vi kan lære en masse af hinanden, hvis vi tør bryde ekkokammeret. 
Du har allerede taget det første skridt ved at åbne denne bog, men 
det største skridt bliver at turde blande dig i debatten og lytte til  
andres argumenter – og at sige fra, hvis tonen bliver for hård.  
Tør du bryde dit ekkokammer og blive klogere? Så læs med.

CHRISTINE RAVN LUND
Forkvinde for DUF 
Dansk Ungdoms Fællesråd

MARIA LUISA HØJBJERG
Underdirektør 
Ældre Sagen
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 1 VORES  
DIGITALE LIV
Hvordan og hvorfor er vi på sociale medier?  
Lad os tale åbent og nysgerrigt om vores digitale liv.

SÅDAN GØR DU:

Find én, hvis digitale liv du ikke rigtigt 
kender eller forstår. Det kunne være dine 
forældre, børn, bedsteforældre, børnebørn 
eller andre.

Sæt jer sammen og stil hinanden dialog- 
spørgsmålene på næste side.
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Hvor er jeres digitale liv ens?
Hvor adskiller jeres digitale liv sig fra hinanden?

Hvad kan I lære af hinanden?

Ø
V

ELSE 1

DIALOGSPØRGSMÅL

TAL VIDERE

Hvornår har du sidst kommenteret, 
delt eller reageret (f.eks. liket) på sociale 

medier? – og hvad skrev du?
Hvilket socialt  
medie er din  

favorit? Hvornår har du sidst læst i et  
kommentarspor? – og hvad handlede  

det om?
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BED OM EN  
GUIDET TUR FRA  
EN DU KENDER

...der bruger et socialt medie,  
som du ikke selv er på.

 Start nu!

B
O

N
U

SØ
V

EL
SE

START NU!

GÅ PÅ BESØG  
I ANDRES  

DIGITALE RUM

Kig ind på dine familiemedlem- 
mer eller venners profiler.

 Hvad laver de?
 Hvad får de mon ud af det?
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KOMMENTAREN  
PÅ GRÆNSEN
Hvad er ok, og hvad er ikke på de sociale medier?  
Lad os undersøge vores egne og hinandens grænser  
i forhold til debatten og tonen online.

SÅDAN GØR DU:

Sæt dig sammen med én eller flere per-
soner – gerne på tværs af generationer. 
Brug spørgsmålene på næste side til at 
diskutere de to kommentarer.
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SE
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EN KOMMENTAR  
TIL STATSMINISTEREN

Statsministeren laver et opslag på Facebook, hvor vedkommende   
skriver, at man selvfølgelig gerne må være uenig, men at man skal  
skrive ordentligt til hinanden.

SPØRGSMÅL

 Hvordan opfatter I den her kommentar?

 Hvorfor tror I, at kommentaren er skrevet?

 Er kommentaren en vigtig del af samtalen?

Én skriver følgende kommentar

Det er utroligt, at du skriver det, når ingen må  
stille dig kritiske spørgsmål. Du lukker af for alle  
og enhver. Du har fortjent, at folk kritiserer dig!  
Din LANDSFORRÆDER!

Synes godt om Svar
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EN KOMMENTAR  
TIL DIG

Du deler et opslag med en indsamling til en nødhjælpsorganisation  
og opfordrer dit netværk til at støtte indsamlingen.

Du får en kommentar:

Hvorfor skulle jeg dog det! Jeg støtter på ingen 
måde deres arbejde. De bruger alle deres penge 
på administration og ingen af pengene når ud og 
gør en forskel. Har du undersøgt det? Eller deler 
du bare for at få likes? Dit opslag redder sgu ikke 
verden. Får du det selv bedre af det?

Synes godt om Svar

Ø
V

EL
SE
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SPØRGSMÅL

 Hvordan opfatter I den her kommentar?

 Hvorfor tror I, at kommentaren er skrevet?

 Er kommentaren en vigtig del af samtalen?
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Synes du, det er vigtigt, at vi  
deltager i den offentlige 

samtale på sociale medier?

Spørg dine forældre

Spørg dig selvSpørg din kollega

Spørg dit barnebarnSpørg en ven

Spørg dine bedsteforældre

START NU!
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TILBAGE PÅ  
SPORET
Øv jer i at skabe et trygt digitalt rum, så  
der bliver plads til alle i den online debat.

SÅDAN GØR DU:

 Sæt dig sammen med én eller flere personer, gerne på 
tværs af generationer.

 I skal nu forestille jer, at I sammen administrerer en 
facebookside, hvor I har lavet et opslag, der har startet 
en heftig debat. I kan se opslaget og debatten på de 
næste sider.

 Læs de 10 guidelines på næste side og brug dem til at 
prøve at moderere kommentarsporet, så I får skabt et 
trygt digitalt rum, både for dem, der deltager i debatten, 
og dem, der læser med. I kan moderere sporet ved at 
give reaktioner (like, emojis mv.), skrive kommentarer 
eller slette kommentarer.

Ø
V
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SE
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DE 10 GUIDELINES TIL DIT PERSONLIGE  
ANSVAR I DEN ONLINE DEBAT

01. OVERVEJ, HVAD DU VIL KENDES FOR.  
Internettet glemmer ikke.

02. SIG DET HØJT. Kan din kommentar ikke tåle at blive læst højt?  
Så skriv den om.

03. MINDRE ARRIGHED GIVER MERE RESPEKT.  
Din holdning tages mere seriøst uden had og grov tone. 

04. FORSTÅ KOMMENTAREN, INDEN DU SVARER. Mange fejl- 
læser eller fejlfortolker, hvilket gør skrift til et hårdt medie.

05. HOLD DIG FOR GOD TIL PERSONANGREB.  
Hudfarve, seksualitet, religion eller køn gør dig ikke mindre  
værdig til at debattere, så hold dig til diskussionens indhold. 

06. BIDRAG PÅ OPLYST GRUNDLAG.  
Er du sikker på fakta i dét, du skriver? 

07. TØR DU BLIVE KLOGERE? Uenighed er ikke farligt.  
Vær nysgerrig, og stil spørgsmål. 

08. SIG FRA! Oplever du noget voldsomt eller stødende,  
så sig fra eller opfordr administrator til at reagere. 

09. VÆLG DINE KAMPE. Brug din debatenergi, hvor  
der er fremskridt. 

10. BELØN DEN GODE DIALOG. Giv en positiv kommentar  
eller et like med på vejen.
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Hvor er det ærgeligt, at der ikke passes 

bedre på vores grønne områder!!

Loka
lavis

en.d
k

Skrald og svineri flyder over  

i grønne områder

Flere grønne områder,  

Ja Tak!
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Sanne Sannesen
Problemet er, at de unge behandler parkerne som 
deres personlige festlokale uden at rydde op efter sig! 
De skulle SKAMME SIG!!!!!!

Skriv et svar...

Synes godt om Svar Slet

Skriv et svar...

Søren Sørensen
LOL. De gamle samler aldrig deres hundes lort op! Og 
de er for blinde til at finde skraldespandene! Gamle 
idioter!

Synes godt om Svar Slet
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Jens Jensen
Det er alle de klamme hunde. Både dem og deres 
ejere burde skydes!
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SE
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Synes godt om Svar Slet

Skriv et svar...

Maria Mariasen
Vi plejer altid at samle et stykke skrald eller to op, når 
vi går tur 

Synes godt om Svar Slet

Skriv et svar...
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Klaus Klausen
@Maria Mariasen det er fandme flot. Typisk kællinger 
at lægge sådan en fucking stikpille til os andre. Hold 
dig i køkkenet 

Synes godt om Svar Slet

Skriv et svar...

Sara Sarasen
Vi får aldrig rene grønne områder, så længe vi holder 
grænserne åbne. Hvordan kan lokalavisen over- 
hovedet skrive artiklen uden at kommentere på det?

Synes godt om Svar Slet

Skriv et svar...
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HVAD TROR I,  
DER SKER, NÅR I…

 GIVER ET SVAR?
 SLETTER EN  
KOMMENTAR?
 IKKE GØR NOGET?

Hvad plejer I at gøre, når I møder denne  
type indhold?

Har I et personligt ansvar for at  
reagere/kommentere, når I støder på sådan  

et kommentarspor?

TAL VIDERE

Ø
V
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SE
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STIL ET  
SPØRGSMÅL  

TIL EN HOLDNING,  
du ikke forstår på  

sociale medier.

GIV ET LIKE TIL  
EN KOMMENTAR,  

som ifølge dig  
bidrager til en god 

samtale.

DEL DE 10  
GUIDELINES  

i en svær dialog.  
De 10 guidelines  

kan også findes på 
duf.dk

START NU!
ØV DIG I AT BRYDE EKKOKAMMERET I DAG

B
O
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U
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V
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OM DE 10 GUIDELINES  
TIL DET PERSONLIGE ANSVAR  

I DEN ONLINE DEBAT

De 10 Guidelines er udviklet i et samarbejde mellem  
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Børns Vilkår,  

Medierådet for Børn og Unge, Fagbevægelsens Ungdom,  
Özlem Cekic, Analyse og Tal, Center for Digital Pædagogik,  

Cybernauterne og Digitalt Ansvar.

Digital rådgiver og Stifter af Ansvar for feedet,  
Nadia Nikolajeva, har været løbende sparringspartner.

Du kan frit bruge guidelinene.  
De kan downloades fra DUFs hjemmeside duf.dk

https://duf.dk/artikel/de-10-guidelines-til-det-personlige-ansvar-i-online-debatten

