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Digital adfærd
Dannelse til demokrati er det overordnede dannelsesideal. Derfra udledes mange forventninger til social adfærd både i den fysiske og den digitale verden.
Den digitale verden er jo helt fantastisk. Derfor skal vi nyde alle goderne - hjulpet på vej
gennem god digital adfærd.
Den digitale adfærd skal være i tråd med al anden adfærd. Forventninger går på, - som
ved fysisk social adfærd - at børnene lærer at tage hensyn, vise respekt og i sidste ende udvise empati i relationerne på digitale medier.
Eleverne undervises alderssvarende i, hvordan den digitale adfærd håndteres helt fra de
begynder hos os.
Hvis der opstår konflikter mellem eleverne på sociale platforme, hjælper vi med at få udredt trådene. Det forventes, at den empatiske og respektfulde opførsel respekteres. Hvis
ikke dette krav kan imødekommes, vil det få konsekvenser, da vi er ser en helt ubeskrivelig tone af og til - ikke nødvendigvis fra vores elever, men på de platforme, som de bruger
uden voksnes vidende eller deltagelse.
Der er en række konkrete forhold, der gør sig gældende i den digitale verden, hvilket der
også undervises i:
Der skal altid være en kritisk tilgang det, man ser, læser og hører på internettet. Er det sikker viden, kan oplysningerne kontrolleres, er det sladder osv. Der er også en del uhyggelige forhold, man skal forholde sig til - skriver man med én, som udgiver sig for at være en
anden, seksuelle krænkelser er et udbredt problem osv.
Det er vigtigt at forholde sig til det, man selv lægger ud på nettet. Hvordan mon modtageren kan opfatte mit budskab? Det er let at gøre nogen kede af det - det er heldigvis også let
at gøre nogen glade.
Der er en række love på det digitale område, som skal overholdes. F.eks. aldersgrænser,
billeddeling osv.
Mange kommercielle interesser følger brugerne på de forskellige platforme. Reklamer, dataindsamling mm. bruges massivt til at fremme en bestemt adfærd. Vores spor sælges som
en vare.
Spil fylder meget i mange børns liv. Måske for meget? Så er der det med alder. Der kan
opstå afhængighed og social isolering fra den fysiske verden. Men spil er også en fantastisk oplevelse og giver nye relationer via den digitale verden.
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