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Vil du have mere viden og flere
perspektiver på unges digitale liv?
På tværs af de danske ungdomsuddannelser er digital mobning blandt de
mest dominerende årsager til mistrivsel. Opgørelser peger på, at helt op til
16% af alle unge er blevet mobbet på nettet, og at hele 37% af unge, der er
blevet mobbet online, selv har mobbet andre på digitale medier inden for det
seneste år (Det Kriminalpræventive Råd).
Ungdomsuddannelser, der ikke arbejder med en forebyggende indsats af
digital mobning, risikerer at have en større gruppe af unge, der oplever
mistrivsel, social eksklusion, ensomhed, lavt selvværd og selvskadende
adfærd, end ungdomsuddannelser, der strategisk arbejder på at begrænse
omfanget og konsekvenserne af digital mobning.
Der er med andre ord væsentlige grunde til at forebygge digital mobning på
ungdomsuddannelserne. Men hvilken viden er der brug for? Hvilke indsatser
virker, og hvordan forstår vi fænomenet i relation det komplekse
ungdomsmiljø, der kendetegner ungdomsuddannelserne på tværs?
Digital mobning handler om relationer og nyere forskning udfordrer den
individualiserede forklaring på mobningens bevæggrunde og årsager.
Helle Rabøl Hansen zoomer ind på den lokale sociale kultur på
uddannelsen og i klassen. Hun retter opmærksomheden mod de særlige
betingelser, som ungdomstiden udleves i.
Arbejdet med at forebygge digital mobning er en vigtig opgave på
ungdomsuddannelserne set i lyset af, at den digitale kultur fylder meget for
unge – ikke som isoleret fænomen, men som en gennemsyrende rød tråd på
tværs af uddannelse, venskaber, familieliv, fritid og fremtid, påpeger
Christian Vorre Mogensen.
For at forstå digital mobning, må vi have greb om, hvad mobning er for en
størrelse - herunder også hvad sociale medier indebærer og især hvordan flirt
og venskab udleves via sociale medier. Hemmelighedstyveri og udskamning
bliver nye fænomener. Dette forholder Jette Kofoed sig til i sit oplæg.
Yellow Bean præsenterer en anden vinkel; sociale medier og den digitale
generation, som unge tilhører, bliver ofte kritiseret for at skabe
fjendebilleder, skønhedsidealer, stereotyper og hadefuld tale. Men kan de
også bruges anderledes? Kan de bruges til at styrke subkulturer, det
unormale og minoriteten? Kan de bruges som et skærmskabt fællesskab i en
verden, hvor den analoge majoritetskultur ikke forstår en?
Sisse Birkebæk, leder af Nationalt Cyber Crime har i sit oplæg fokus på,
hvordan der arbejdes med forebyggelse
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Andreas Møller Lange giver os et indblik i, hvordan der i praksis bliver
arbejdet med digital dannelse gennem fællesskab og medskabelse på Gefion
Gymnasium.
Konferencens omdrejningspunkt er forebyggelse af digital mobning i
relation til ungdomsuddannelserne og oplægsholdere vil byde ind med
forskellige perspektiver på, hvordan digital mobning kommer til udtryk,
hvordan den finder sted, samt hvilke indsatser, der kan være med til at
forebygge og understøtte unge til øget trivsel, så de bliver bedre i stand til at
gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Oplæggene vil have både forsknings-, fagprofessionelt og unge-perspektiver og til at udfolde temaerne, har
vi krydret dagen med nedenstående oplægsholdere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gitte Grønnemose Butler, facilitator og uddannelseschef i GL
Helle Rabøl Hansen, jurist, ph.d. og medstifter af NO!SE
Christian Vorre Mogensen, cand. mag. i filosofi og psykologi og projektleder, Center for
Digital Pædagogik
Jette Kofoed, ph.d. og lektor på Pædagogik og uddannelse på Aarhus Universitet
Yellow Bean, systemudfordrende onlinemagasin
Sisse Birkebæk, Leder af forensic, datasikring og forebyggelse, NC3 Nationalt Cyber Crime
Andreas Møller Lange, uddannelsesleder, Gefion Gymnasium
Jesper Knudsen, Ph.d. og sekretariatsleder i Forum100%

Program
9.15 – 9.45

Ankomst og kaffe

9.45 – 10.00

Velkomst ved Forum100%
Velkomst ved Forum 100% og Facilitator Gitte Grønnemose Butler

10.00 – 11.00

Når internettet gør ondt
V. Christian Vorre Mogensen, cand.mag. i filosofi og psykologi og projektleder i
Center for Digital Pædagogik.

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 12.15

Mobning gentænkt
V. Helle Rabøl Hansen, jurist, ph.d. og medstifter af NO!SE

12.15- 12.50

Alternativ brug af den digitale verden til at styrke subkulturer, det
unormale og minoriteten
V. Yellow Bean, systemudfordrende onlinemagasin og frivilligfællesskab af unge i
alderen 18-30.

12.50 - 13.20

Frokost

13.20 – 13.50

Forebyggelse set fra Nationalt Cyber Crime Center
V. Sisse Birkebæk, Leder af forensic, datasikring og forebyggelse, NC3 Nationalt
Cyber Crime

13.50 – 14.25

Praksisoplæg - Digital dannelse gennem Fællesskab og Medskabelse
V. uddannelsesleder Andreas Møller Lange, Gefion gymnasium

14.25 – 14.45

Eftermiddagskaffe og kage

14.45 – 15.45

Digital mobning: billeddeling, flirt og skam
V. Jette Kofoed, ph.d. og lektor på Pædagogik og uddannelse på Aarhus
Universitet.

15.45 - 16.00

Afsluttende refleksion
V. Jesper Knudsen, Ph.d., lektor på SDU og sekretariatsleder i Forum100%

