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Der er brug for målrettede digitale værktøjer til børn og unge 

med særlige behov.

Det siger Anni Marquard, daglig leder hos Center for Digital 

Pædagogik, som tilbyder professionel hjælp og rådgivning til ud-

satte mennesker gennem digitale medier.

- Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange børn og unge 

med særlige behov, der kommer galt af sted på nettet, fordi de ik-

ke har den samme grad af empati og social forståelse for de eti-

ske retningslinjer. Det fører naturligvis også til problemer i det fy-

siske rum, men på den digitale front går det helt galt, fortæller An-

ni Marquard. 

Ifølge erfaringerne hos Center for Digital Pædagogik fører dis-

se begrænsninger meget ofte til konflikter mellem de unge i om-

gangen på de digitale medier, og derfor finder Anni Marquard det 

oplagt at inddrage de voksne. 

- Der ligger en kæmpe opgave i at få klædt forældrene og 

de øvrige voksne på til både at beskytte de unge med særlige 

behov og i at lære dem at være digitale borgere. Foruden digi-

tal signatur og andre rammeting handler det i høj grad om, hvor-

dan man på en hensigtsmæssig måde kan være socialt engage-

ret og deltage i dialog og diskussioner på nettet og allerhelst 

på en måde, hvor der er nogen til at passe på dem imens, siger 

hun.  

Udstilles på nettet

Anni Marquard fortæller videre, at udfordringerne med at begå 

sig på nettet for de unge med særlige behov i sig selv kan give 

anledning til flere problemer. Nemlig det aspekt, at målgruppen 

ufrivilligt bliver gjort til genstand for andres morskab.

- Der er nogen, der vælger at følge disse unge simpelthen for-

di, de synes, det er sjovt. Når de liker dem eller skriver noget på 

deres Facebook-væg, bliver det måske gjort til noget komisk, men 

det opfatter det menneske, som det går ud over, ikke, fortæller 

hun og fortsætter:

- Én ting er, at unge med særlige behov risikerer at blive udstil-

let på nettet, men derudover gør de også sig selv meget sårbare, 

fordi de kommer til at oplyse nogle ting om sig selv, hvor vi andre 

har lært, at det skal man ikke. De mangler nogle filtre både socialt 

men også i forhold til, hvad det er, man må lægge ud på nettet, 

pointerer Anni Marquard.

Ifølge en ekspert skal der en fælles indsats til for at imødegå udfordringerne 
på nettet for unge med særlige behov. Derudover skal de digitale værktøjer 
præsenteres på en mere håndgribelig måde.

UDSATTE UNGE MØDER 

DIGITALE BENSPÆND
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Mens unge i Danmark generelt er gode til at passe på sig selv 

og hinanden på nettet, er erfaringen hos Center for Digital Pæda-

gogik, at unge med særlige behov kan have svært ved at forstå og 

bruge forskellige forholdsregler. Derfor henviser hun endnu en gang 

til vigtigheden i at have et korps af voksne til at tage hånd om de 

sårbare unge undervejs, og som kan yde den fornødne støtte.

- Det handler helt basalt om at tage en dialog om, hvordan man 

bedst muligt passer på sig selv og andre på nettet. Nogle gange 

kommer nogle af de her unge til at skrive noget til hinanden, som 

kan virke mobbende, men hvor de ikke er bevidste om, at det, de 

skriver, kan indeholde nogle uheldige signaler, siger Anni Marquard.

Hold det simpelt

Ifølge den daglige leder hos Center for Digital Pædagogik er det 

alfa og omega, at målgruppen har mulighed for at blive hørt i ud-

formningen af de forskellige digitale værktøjer.

- Det er meget vigtigt, at de unge kan se, at produktet tager 

udgangspunkt i deres virkelighed, og at det indeholder deres eg-

ne input. Vores erfaring viser, at gruppen af unge skal tages med 

undervejs for at sikre, at det, der bliver lavet, også er noget, der 

matcher deres behov, fortæller Anni Marquard, der slår fast, at de 

digitale værktøjer ikke kan stå alene, uanset hvor gode de er.

Det skal også udbredes til de unge, der skal bruge det i sidste 

ende, og for at kunne ramme så bredt som muligt er det vigtigt at 

tænke i mere visuelle baner, når det gælder kommunikationen med 

de sårbare unge og for at gøre deres møde med de digitale plat-

forme så intuitivt som muligt.

- Mange af disse unge kan have svært ved at læse. Ved at bru-

ge ikoner kan man gøre det nemmere at navigere rundt, og der-

udover kan det være fint at benytte videoer som læringsredskab. 

Det handler om at holde det meget enkelt og bruge visualiserin-

ger i den løsning, som man præsenterer de unge for, siger Anni 

Marquard.

- Hvis man eksempelvis fortæller visuelt, hvordan man bruger 

sin NemID, kan det være en god metode til at komme i øjenhøjde 

med målgruppen, skabe ligeværd og give dem selvværd på en må-

de, så de også kan vokse som individer, siger hun. 

FAKTA:
Center for Digital Pædagogik er en selvejende, ikke-

kommerciel institution, som har arbejdet med brugen 

af digitale medier og med digital rådgivning inden for 

børne- og ungeområdet siden 2004. Centret tilbyder 

forskellige ungdomsrådgivninger på nettet. Det største 

af dem er årligt i dialog med ca. 60.000 børn og unge 

i Danmark.
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Det ambitiøse IT-projekt DigiSafe kommer til at få gavn af den sto-

re erfaring og pædagogiske viden, der findes på tværs af Lige-

værds skoler, uddannelsessteder og klubber i arbejdet med at ef-

terkomme behovet for mere tryghed på nettet med fokus på tre 

specifikke indsatsområder – Digital kontakt med det offentlige, 

netbank og handel på internettet samt sociale medier.

Udviklingsprojektet tager foruden en efterspørgsel fra UFL om 

vejledning på de tre fokusområder afsæt i et ønske fra skoler og 

Ligeværd 

DigiSafe skal hjælpe brugerne med at navigere i den virtuelle verden og være 
med til at forhindre, at unge med særlige behov bliver hægtet af udviklingen.
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unge med særlige behov. 

Aftagerne af det færdige produkt bliver inddraget aktivt i ud-

viklingsarbejdet, og dermed har de rig mulighed for at sætte de-

res eget præg på den endelige udformning af det digitale lærings-

værktøj.

Mette Davidsen er projektleder for DigiSafe, og hun understre-

ger vigtigheden af, at der kommer et målrettet produkt til unge 

med særlige behov, så de på lige fod med andre borgere kan kom-

me til at få del i mulighederne i det nye digitaliserede Danmark.

-DigiSafe åbner op for nogle spændende nye perspektiver, og 

målet er at udvikle et virtuelt vejledningsrum, 

hvor unge med særlige behov kan få hjælp til 

de udfordringer, de møder på de tre indsats-

områder, fortæller projektlederen, der un-

derstreger, at der bliver lagt vægt på visu-

elle og interaktive elementer i formidlin-

gen.

- Det er jo netop dét, som de medi-

er kan. De kan formidle på en let og til-

gængelig måde, fremfor at vi bruger en masse linjer på at skulle 

forklare det skriftligt. Derudover vil vi gerne udvikle spil, videoer 

og tutorials, og når de unge kontakter DigiSafe, vil de møde en 

hjælper over en Skype-lignende forbindelse, lyder det fra Mette 

Davidsen.

Fælles indsats

Udviklingsprojektet arbejder sammen med kyndige it-udviklere, 

og når DigiSafe efter planen går i luften og er klar til brug til 

august næste år, er der afsat to år til at få det bredt ud til dem, 

der skal bruge det. Udbredelsen sker ved blandt andet at inddra-

FAKTA om DigiSafe:
DigiSafe er støttet med fire mio. kr. fra satspuljen 

og har fokus på tre indsatsområder:

• Digital kontakt med det offentlige

• Netbank og handel på internettet

• De sociale medier

Det fireårige projekt løber frem til 

september 2018 og skal sikre, at unge 

med særlige behov ikke bliver hægtet af i 

den digitale udvikling.

Udviklingsprojektet indebærer derudover 

også undervisning af de unge i UFL-klubberne.

Den første prototype er kommet retur fra it-udvik-

lerne, og i øjeblikket arbejder en udviklingsgruppe på at 

teste produktet af, før det bliver sendt retur med forslag 

til ændringer.

Der skal rekrutteres frivillige, som vil modtage un-

dervisning i brugen af læringsværktøjets funktioner.

DigiSafe går efter planen i luften i august 2016.

– også på nettet
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Her er ledig 
plads til 

annoncering

Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev, 
kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde.

Grundlinien LivogLær    (almendannende for 8. og 9. årg.)
Fremtidslinien LivogBro (forberedende til uddannelse på 
          EGU eller EUD for 10. årgang) 
Uddannelsen LivogJob  (3-årig uddannelse til unge med 
          særlige behov)

Kørselsordning til Jylland.
Tlf. 54 44 17 00    

www.stubbekoebingefterskole.dk
Skolen er oprettet af Luthersk Mission

En særlig skole til særlige behov

Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev, 

EEn særlig skole til 

     

LigeLinie
Ligeværds frivillige rådgivning

Du kan sende en mail til rådgivningen på adressen: 
ligelinie@ligevaerd.dk. Du kan ringe på 

telefon 2234 3013 hver onsdag mellem 13.00 og 15.30

ge forældre, undervisere, bostøtter og øvrige ressourcepersoner, 

fortæller projektlederen:

-DigiSafe kommer desuden til at tjene som støtte og som et 

redskab til de voksne, der er omkring de unge, og er tænkt som 

et rum, man kan gå på opdagelse i sammen, så målgruppen er 

klædt ordentligt på og er tryg ved at bruge NemID, handle på net-

tet, huske adgangskoder eller lægge noget op på Facebook, for-

klarer Mette Davidsen.

Det er besluttet, at DigiSafe skal have sin egen app, som de un-

ge kan benytte, uanset om de bruger smartphone eller tablet.

-Selvom det er en brugergruppe, hvor nogle ikke har ret man-

ge penge, har de fleste af dem faktisk en smartphone, og det er 

vigtigt, at vi møder dem på de devices og de platforme, som de 

allerede benytter. Måske kan de ad den vej også lære at blive bed-

re til at bruge de andre apps på deres telefon eller tablet, lyder hå-

bet fra Mette Davidsen.

Hun henviser til, at mens den primære målgruppe er unge med 

særlige behov, vil læringsværktøjet være tilgængeligt for alle, som 

oplever udfordringer indenfor de tre fokusområder.  
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John skal knække 

28-årige John Schiødte 
er kommet på nettet 
efter overtalelse fra en 
pædagog, der nu er ved 
at klæde ham på i mødet 
med den digitale verden.
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Jeg kan ikke huske mit brugerID.

Pædagog hos Randers Bo- og Erhvervs-

træning, Rune Nielsen, er knap nok trådt 

ind ad døren hos John Schiødte, før eleven 

gestikulerer panisk mod den tændte com-

puter, som ikke vil, som John vil.

- BrugerID er dit cpr-nummer. Kan du hu-

ske din kode?, spørger Rune Nielsen tålmo-

digt. Pædagogen har oplevet scenariet man-

ge gange, og det hele handler om at gøre 

John Schiødte vant til at bruge computeren 

og i sidste ende gøre ham tryg ved den digi-

tale verden.

- Hov, jeg tror, du er kommet til at tryk-

ke på numlock, prøv at taste det ind igen. 

Nej, øjnene på skærmen, John, ellers kom-

mer du let til at skrive det hele i den sam-

me linje, råder pædagogen, mens John him-

ler opgivende med øjnene:

- Men jeg kan ikke huske alle de koder, 

jeg har!

Efter små 10 minutter er det med en 

fælles indsats lykkedes at logge på e-boks, 

hente et dokument og derefter vedhæfte 

det i en mail til Johns arbejdsgiver, som skyl-

der ham løn for 6 måneder. 

Ifølge Rune Nielsen er den største ud-

den digitale kode

Rune Nielsen, pædagog hos Randers Bo- og 
Erhvervstræning, guider John Nielsen direkte 
på skærmen. John kan have problemer med at 
huske koder og bevare roen.



11LIGEVÆRD AUGUST 2015

fordring for John Schiødte hans gammel-

dags facon, hvor alt helst skal være, som 

det plejer. Derfor er mødet med omverde-

nen gennem en digital platform svær at for-

lige sig med for den 28-årige elev.

Teknisk uheld

Når tingene driller for John, kan han godt 

blive godt gammeldags gal i skralden.

- Det provokerer mig rigtig meget, si-

ger han og forsøger at sætte ord på den 

følelse, han får, når han møder den digita-

le mur. Typisk reagerer han ved at hyper-

ventilere, mens han udspyr alskens eder og 

forbandelser. De irrationelle følelser får kram-

met på ham.

- Så er der ingen overhovedet, der skal 

røre mig eller tale til mig. Bare sluk for lor-

tet og dæk det til med en T-shirt. Gå væk 

og hold jer væk. Jeg skal bare have ro og 

fred, forklarer han og ligner en, der er ved 

at brænde sammen alene ved tanken om 

alle de ting, der har drillet i årenes løb.

Derfor kommer han heller ikke til at eje 

en smartphone, bedyrer han.

- Aldrig, aldrig, aldrig! Alle de indstillin-

ger og skidt og møg, de kan få lov at be-

holde det for dem selv. Jeg har ikke en ry-

gende hattefis at bruge det til, lyder det til-

pas dystert til, at Rune smilende bryder ind:

- Det handler om at synliggøre mulig-

hederne for John og se, om der er et be-

hov, og så tager vi den derfra. Men før vil-

le John slet ikke have internet, han nægte-

de det simpelthen. I dag brokker han sig 

faktisk over, at det går for langsomt nogle 

gange, smiler pædagogen.

Facebook lagt på is

Før i tiden har John været en flittig bruger 

af Facebook, men i dag er der blevet lagt 

en dæmper på begejstringen i en sådan 

grad, at han ikke gider bruge det længere. 

Modstanden skyldes primært, at de spil, 

der lå derinde, er blevet fjernet et efter et, 

og at Facebook i sig er blevet mere bøvlet 

at bruge for ham. Men det hjælper heller 

ikke på motivationen for eleven, at han ik-

ke er god til at stave. 

- Når man er dårlig til at skrive, er det 

ikke sjovt at chatte med vennerne, så jeg 

opgav det, fortæller han om handicappet, 

der også står i vejen for, at han føler sig i 

stand til at købe noget over nettet. 

- Jeg vil gerne se ’Min Søsters Børn og 

Guldgraverne’, men hvordan staver man li-

ge til ’guldgraver’? Jeg synes, det er et kæm-

pe handicap, at jeg har så svært ved at sta-

ve, sukker John Schiødte.

Når han ikke er på arbejde i Fakta, hol-

der han sig meget for sig selv på værelset. 

Så står den på afslapning med film, Playsta-

tion eller foran den bærbare computer, men 

han kan godt drømme om at have en sød 

pige at dele hverdagen med.

- Men jeg synes, det er svært at få en 

kæreste. For de piger, jeg godt kan lide, vil 

ikke have mig, eller også er de optaget, og 

de piger, der godt vil have mig, dem vil jeg 

ikke have. 

Han ved godt, at man kan komme til at 

møde nogen på Facebook eller på diverse 

datingsider, men så desperat er han allige-

vel ikke blevet endnu. Frygten for at blive 

snydt på det virtuelle kødmarked er for stor 

til, at han ønsker at gå den vej, som det er 

nu.

Tingene skal være som de plejer

Som han sidder dér ved spisebordet med 

computeren foran sig og med Rune på si-

delinjen, er det derfor ikke profiler fra sø-

de kvindfolk, der fylder på skærmen, men 

derimod startsiden på e-boks. Og her er 

der ikke just tale om nogen kærlighedshi-

storie.

- Jeg kan godt se idéen med, at man får 

tingene på e-boks, men når man ikke kan 

finde ud af at bruge det, så er der ikke no-

get formål med det, og jeg er træt af, at 

der ikke bliver taget hensyn til folk, som ik-

ke kan læse, eller ikke kan overskue forskel-

lige ting, raser John Schiødte.

Når det hele driller, når han skal logge 

ind, og John har prøvet at trykke 15 forskel-

lige koder, orker han ikke at bruge mere tid 

på det. Han kan aldrig huske, hvad der skal 

stå hvor, og hvad han skal trykke først, hvis 

ikke der er nogen til at assistere ham imens.

- Allerhelst ville jeg gerne have det på 

den gammeldags måde og have min post 

personligt. Førhen var der også kun én fjern-

synskanal. Der var ikke noget TV2 eller no-

get som helst, det var til at finde ud af, si-

ger han og fortsætter:

- Når det er, som det plejer, har jeg nem-

mest ved det. Og jo nemmere, det er for 

mig, jo mere tryg er jeg også ved det. Må-

ske kommer det på et tidspunkt, når jeg er 

35 år eller sådan. Det ved jeg selvfølgelig 

ikke, men det kan man da håbe på, siger 

den 28-årige elev. 

-Lige nu kan jeg i hvert fald ikke, og der-

for er der flere ting, som jeg er ret negativ 

over for, understreger John Schiødte end-

nu en gang om de digitale udfordringer.  

den digitale kode



12 LIGEVÆRD AUGUST 2015

des konflikt, fordi det indeholder den stør-

ste læring.

Ifølge Rune Nielsen kan mange konflik-

ter undgås, når de unge lærer at bruge de 

sociale medier rigtigt.

- Jeg plejer at sige, at de skal passe på 

med at få skrevet de forkerte ting, og hvis 

de absolut skal skrive de forkerte ting, skal 

de skrive dem på den rigtige måde. Altså, 

hvor de får det formuleret på en måde, så 

det ikke støder nogen, forklarer han. 

Dyre fristelser

Rune Nielsen oplever, at nogle af eleverne for 

let lader sig lokke af ’gode tilbud’ på nettet.

- Og før, de har fået set sig om, har de 

måske sagt ja til både gul, blå strøm og grøn 

strøm, eller et gratis abonnement på et blad, 

barbergrej eller boksershorts, fordi de ikke 

kan overskue, hvor meget de egentlig siger 

ja til, fortæller han.

- De fleste mennesker kan godt gen-

nemskue det, for der er jo ikke noget, der 

er gratis her i verden. Men der er mange, 

der tager det meget konkret, så nogle gan-

ge skal vi støtte dem i at begrænse sig på 

nettet - netop fordi der er så mange tilbud, 

uddyber Rune Nielsen.

Mange af de problemer, eleverne løber 

ind i på internettet, handler typisk om øko-

nomi, og hvor de for eksempel er kommet 

i klemme med dyre kviklån.  

- De lån kan de komme til at betale af 

på i rigtig mange år, fordi de ikke kan gen-

nemskue økonomien og de faldlemme, der 

er. Det er så uhyggeligt nemt at låne penge 

over nettet, og derudover er der ingen bank-

rådgiver, man behøver konfrontere først. På 

den måde kan man sige, at lige så mange 

gode ting, der er på nettet, lige så mange 

fristelser er der, slutter Rune Nielsen.  

Kontroverser, der får lov at eskalere, og stiftelse 
af gæld.  Det er bare nogle af de faldgruber, som 
pædagog Rune Nielsen hjælper sine elever med 
at styre udenom på nettet.
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Mens stadigt flere unge med særlige be-

hov bliver fortrolige med internettet og 

spillereglerne på de sociale medier, er der 

stadig en gruppe unge, der har det svært 

ved at skulle begå sig på nettet.

Udfordringerne svinger meget fra per-

son til person, fortæller socialpædagog Ru-

ne Nielsen fra Randers Bo- og Erhvervstræ-

ning.

- Generelt er målgruppen blevet god til 

at bruge de sociale medier, men der kan væ-

re udfordringer rent etisk. Når du skriver nog-

le ting på Facebook, skal du også forholde 

dig til det i virkeligheden og ikke se det som 

to forskellige verdener, forklarer han.

- Nogle gange kan der godt opstå kon-

flikter, hvis der bliver skrevet noget uhen-

sigtsmæssigt på Facebook, og hvor afsen-

deren ikke har tænkt over den måde, ved-

kommende har afsendt det på. Det, man 

skriver, kan komme til at forfølge én, og 

derfor er det vigtigt at være opmærksom 

på etik og moral og om at bruge en ordent-

lig tone på de sociale medier, fortæller Ru-

ne Nielsen.

Pædagogen har været nødsaget til at 

agere mægler mellem to stridende parter 

ved forskellige episoder, fordi der er opstå-

et en konflikt gennem Facebook, og hvor 

det har fået lov at eskalere i en sådan grad, 

at den ene har konfronteret den anden på 

vedkommendes bopæl.

- Så kan man jo ikke sidde og gemme 

sig bag en skærm længere. Det er ikke så 

ofte, at vi bliver nødt til at lægge os imel-

lem, men det forekommer da, fortæller pæ-

dagogen, der, så vidt det er muligt, lægger 

op til, at de unge selv får løst den indbyr-

 og kæmpelån
KONFLIKTER 


