Digital Superkarma

Refleksionsøvelse

Etik, Lovgivning og Rettigheder
Formål:
At eleverne øver sig på at bruge det etiske kodeks og deres viden om lovgivning og rettigheder.
I skal bruge:
Et skilt hvor der står ‘Enig’ og et hvor der står ‘Uenig’
Udsagnskort
Sådan gør I:
Ryk bordene til side, så I har god plads. Læg Uenig-skiltet i den ene side af rummet og Enig-skiltet
i den anden.
Læg udsagnskortene på gulvet eller bordet med bagsiden opad og bed en elev om at trække et
kort og læse det højt. Bed derefter alle elever i klassen om at stille sig et sted mellem Enig- og
Uenig-skiltene alt efter, hvor enige eller uenige de er i udsagnet.
Eksempel:
Udsagn, der læses op: “Jeg ejer selv de billeder, jeg lægger op på sociale medier”.
Eleverne stiller sig et sted mellem de to skilte, alt efter hvor rigtigt de mener, udsagnet er. Nogle
står måske på Enig, andre på Uenig og nogle midt imellem.
Herefter læser eleven med udsagnskortet det fakta eller den anbefaling op, der står på kortet. Fx
“Du ejer selv billedet, du uploader, men det gør det sociale medie også, så snart du uploader det.
Også hvis du vælger at slette det igen”.
I de tilfælde, hvor eleverne skal vurdere noget moralsk, er det vigtigt, at du insisterer på, at de
hele tiden skal tage udgangspunkt i det etiske kodeks. Hvis eleverne selv får lov at sætte rammerne, kan det stikke af på moralske afveje, hvor dem, der har mest indflydelse i klassen, får lov
at definere, hvad der moralsk set er okay.
Vi anbefaler derfor, at du læser udsagnskortene igennem på forhånd og overvejer, hvad der evt.
kan komme af udfordringer.
Digital Superkarma er et undervisningsforløb til udskolingen, der kan anvendes i det obligatoriske emneområde Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab, den understøttende undervisning samt dansk og samfundsfag. Materialet er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra Undervisningsministeriet.
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Nej det er ikke i orden.
#beskytandresværdighed
#visrespektforandresprivatliv

“Det er ikke i orden
at like delte fotos,
hvis man tror, at
personen på fotoet er
ked af, at billedet
blev taget.”
Ja, hvis man liker en hadeside, viser
man, at man synes, det er en god idé,
at der er oprettet en hadeside, og så
er man med til at mobbe.
#beskytandresværdighed

Der kan være forskellige omgangsformer i forskellige grupper, men
overvej altid, hvordan det føles at
blive smidt ud.
#beskytandresværdighed

“Det er okay at smide
andre ud af en
Messenger-samtale”.
Ja, og det vil fremgå af ens børneattest resten af livet. En børneattest er en slags straffeattest, som
viser evt. domme om overtrædelse
af straffelovens bestemmelser om
sædelighedsforbrydelser mod børn.
Børneattester skal altid indhentes
inden ansættelser i faste stillinger,
vikariater mv., hvor man beskæftiger
sig med børn under 15 år.
#følglovgivningen

“Hvis man deler
et pornografisk
foto af en under
18 år, kan man
blive dømt for deling
af børnepornografisk
materiale.”

“Man er med til at
mobbe, hvis man liker
en hadeside.”

“Jeg ejer selv mine
billeder på nettet.”

“Det er okay at
videresende private
billeder af andre, så
længe det ikke er
nøgenbilleder
eller seksuelle
billeder.”

Når du poster et billede på Instagram,
har Instagram ret til at bruge billedet – for altid. Også hvis du vælger
at slette det igen. Og de har ret til at
sælge dine billeder til andre til alle
slags formål og altså tjene penge på
dine billeder.
#kenddinerettigheder

Ifølge dansk lov må man ikke videresende eller dele fotos af andre uden
at have fået deres tilladelse – uanset
hvad det er for et billede. Hvis personen kan føle sig udstillet eller pinligt
berørt over billedet, kan straffen
blive højere.
#følglovgivningen

Man kan efter dansk lov straffes med
bøde eller fængsel, hvis man deler
krænkende billeder af andre.
#følglovgivningen

Hvis man videresender eller deler
seksuelle billeder, kan man efter
dansk lov blive straffet med bøde
eller fængsel.
#følglovgivningen

“Det er okay at dele
eller videresende
nøgenbilleder af
andre.”

“Man kan komme i
fængsel for at dele
et nøgenbillede af
andre.”

Selvom mange har liket noget, er det
ikke nødvendigvis rigtigt. Vi mennesker er flokdyr, der gerne vil passe
ind. Derfor kommer mange af os
sommetider til at gøre som de andre
gør – uden at tænke os om.
#tagstillingindenduliker

“Hvis mange har liket
noget, kan jeg godt
finde på at like det
uden egentlig at tage
stilling til det/
undersøge
det først.
Jo. Hvis man systematisk ignorerer
nogen, så holder man dem udenfor.
Og det er mobning.
#tagansvarforfællesskabet
#beskytandresværdighed

Selvom mange har liket noget, er det
ikke nødvendigvis rigtigt. Vi mennesker er flokdyr, der gerne vil passe
ind. Derfor kommer mange af os
sommetider til at gøre som de andre
gør – uden at tænke os om.
#tagstillingindenduliker

“Hvis alle andre har
liket en negativ kommentar om en person,
er det nok, fordi der er
noget om det.”
Overvej hvordan du selv ville have
det, hvis du som den eneste ikke blev
tagget på et billede.
#tagansvarforfællesskabet
#beskytandresværdighed

“Det er okay at tagge alle på et billede
på nær én, hvis man
ikke kan lide vedkommende.”

“Det er ikke mobning,
hvis man ignorerer
nogen.”

