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FORORD

Nutiden har vi i vores hænder – fremtiden må 
vi gribe efter. Vi ved, at danske børn og unge 
debuterer som 7 årige på internettet, og at 
de 9-16 årige er online 1! time hver eneste 
dag. Vi ved også, at børn og unges daglige 
brug af de sociale medier,  computerspil og 
digitale værktøjer i skolen og i fritiden har 
stor  indflydelse på deres unge liv; men 
mange af os – børn, unge og voksne – har 
kun  fornemmelsen af, hvordan de digitale 
 teknologispring, som verdenen gennemlever i 
disse år, er med til at forme fremtidens digitale 
samfund.

Safer Internet Centre Denmarks årsrapport 
for 2010/11 giver et bredt indtryk af de mange 
spørgsmål og problemstillinger, der er fulgt i 
kølvandet på den digitale revolution – navnlig 
når det handler om børn og unge. Er det i 
orden, at børn helt ned til førskolealderen har 
en profil på Facebook, selvom reglerne siger, at 
man skal være 13 år? Er de unge bevidste om 
alt det, som er gratis på nettet, enten kan være 
ulovligt eller sløret markedsføring? Kan de finde 
en god digital omgangstone, når nu alt vi siger 
om og til hinanden spredes på et splitsekund? 
Er de opmærksomme på de digitale fodspor, 
som de skal slæbe med sig i årevis, når nu 
billedet fra skolefesten ikke længere er så 
festligt? Har vi i det hele taget kontrol over al 
den information om os selv og hinanden, som 
vi lægger på nettet? Og kan beskyttelse, forbud 
og restriktioner alene give svaret?

Svaret er nej. Sammen med de 29 andre 
Safer Internet Centre i Europa har centret i 
Danmark til opgave at understøtte udviklingen 
af et  sikkert digitalt miljø for børn og unge. 
Men spørgsmålet om sikkerhed løses ikke 
ved at opsætte beskyttende hegn om børn 
og unges aktiviteter på nettet, på mobilen og 
i  computerspillet. 

Børn og unges sikkerhed på de digitale medier 
er først og fremmest et spørgsmål om udvikling 
af deres egne kompetencer, deres mediefor-
ståelse og webetik. Det er et spørgsmål om 
at finde effektive metoder til at dæmme op 
for spredning af skadeligt indhold og ulovligt 
børnepornografisk materiale. Og det er et 
spørgsmål om, at de problemer, som børn og 
unge møder i forhold til identitetsdannelsen, 
deres kammerater og deres hverdagsmiljø i det 
hele taget, også manifesterer sig i det digitale 
univers.

Safer Internet Centre Denmark er et partner-
skab mellem Red Barnet, Center for Digital 
 Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge.  
Red Barnet har primært opgaver i forhold 
til spredning af ulovligt børnepornografisk 
 materiale; Center for Digital Pædagogik har 
 primært opgaver i forhold til rådgivning af 
børn og unge, og Medierådet har primært 
opgaven som videnscenter og koordinator 
for  samarbejdet.

I fællesskab understøtter vi børn og unges 
 digitale kompetencer og trivsel. Vi gør 
det ved at formidle viden på nettet og via 
trykte  materialer. Vi gør det ved at igangsætte 
dialogen om børne- og ungdomskulturen på 
de digitale medier på skoler, forældremøder, 
biblioteker, møder med professionelle fra 
socialforvalt ningerne og politiet samt ikke 
mindst blandt de unge selv gennem kampagner, 
ungdomspaneler og events.

Nøglen til fremtidens digitale samfund er 
viden og dialog. Som Safer Internet Centre 
Denmark er det vores succeskriterium at gøre 
en forskel for de mange børn, unge og voksne, 
vi er i kontakt med i løbet af året. Vi håber, at 
denne årsrapport giver et klart indtryk af vores 
bestræbelser.

 

NØGLEN TIL FREMTIDENS DIGITALE 
SAMFUND ER VIDEN OG DIALOG 

Mimi Jakobsen

Generalsekretær
Red Barnet

Jørn Østergaard

Formand
Center for Digital Pædagogik

Birgitte Holm Sørensen

Formand
Medierådet for Børn og Unge

Det er et spørgsmål om 
udvikling af børn og unges 
kompetencer,  medie forståelse 
og etiske sans på nettet 
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Internettet kender ikke til landegrænser, og 
derfor er det vigtigt at udvikle og styrke et 
 samarbejde af mere international karakter. 
 Allerede i 1999 startede EU-kommissionen 
Safer Internet programmet, hvis overordnede 
formål er at gøre det mere sikkert for børn og 
unge at bruge internettet og andre kommuni-
kationsteknologier. Programmet løber frem til 
udgangen af 2013 og har fire indsatsområder:

a)  at sikre offentlig opmærksomhed og 
 bevidsthed om emnet

b)  at bekæmpe ulovligt indhold og 
 skadevoldende adfærd på nettet

c)  at fremme bedre og mere sikre rammer 
online

d)  at etablere en videnbase om børn og 
unges brug af online medier

Læs mere på 
ec.europa.eu/information_society/activities/sip 

Et vigtigt element i Safer Internet programmet 
er de nationale Sikker Internet Centre, som 
i Danmark udgøres af partnerskabet  mellem 
Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital 
Pædagogik og Red Barnet, hvis aktiviteter 
præsenteres i denne rapport 

Medierådet for Børn og Unge fungerer som 
nationalt videncenter og har til formål at skabe 
opmærksomhed og informere omkring sikker 
brug af digitale medier for børn og unge. 

Red Barnet indgår i centret med sin internet-
baserede hotline, hvor man kan anmelde fund 
af børnepornografisk materiale på nettet, og 
endelig indgår Center for Digital Pædagogik 
med den digitale rådgivning Cyberhus.dk, der 
svarer på spørgsmål og bekymringer fra unge, 
i forhold til deres oplevelser online eller det 
skadelige eller ulovlige indhold, de støder på.

SAFER INTERNET CENTRE 
DENMARK TRE STÆRKE ORGANISATIONER  

OG ET PROJEKT

Safer Internet Centre Denmark er samtidig 
medlem af de europæiske netværk Insafe og 
Inhope, hvis formål er at koordinere og samle 
en bred vifte af interessenter til at understøtte 
projektets aktiviteter. Netværkene hjælper 
også med at fremme videndeling lokalt, 
 regionalt og i hele Europa.

 
Projektets organisering
Partnerne i Safer Internet Centre Denmark er 
hver især ansvarlige for deres arbejdsområder. 
Den løbende koordinering og prioritering af 
samarbejde og fælles projekter varetages af en 
ledelsesgruppe med repræsentanter for de tre 
organisationer: Claus Hjorth fra Medierådet for 
Børn og Unge, Anni Marquard fra Center for 
Digital Pædagogik og Kuno Sørensen fra Red 
Barnet.

Som sparringspartnere og  inspirationsforum 
har centret sammensat et Advisory Board 
 bestående af Birgitte Holm Sørensen, 
 Professor og  Formand for Medierådet for 
Børn og Unge; Gitte Stald, PhD, Lektor ved IT 
Universitet København; Rene Risom  Johansen, 
Finans ministeriet; Flemming Kjærside, 
 Politikommissær, Nationalt IT Efterforsknings 
Center Rigspolitiet; Henning Mortensen, 
Senior konsulent, Dansk Industri; Finn Togo, 
 Redaktionschef, emu.dk, UNI-C; og Bertil 
Mahs, Chef for Børn og Unge enheden, 
Servicestyrelsen, Socialministeriet.

For at nå bredt ud i landet har Medierådet 
for Børn og Unge sammensat et netværk af 
 interessenter i relation til børns brug af online 
medier. Det består i dag af 37  myndigheder, 
 institutioner og organisationer, der 
 repræsenterer forældre, lærere, uddannelses-
institutioner, IT-branchen og forskning. 
I  netværket koordineres både  nationale 
 oplysningstiltag, ligesom der udveksles 
 erfaringer og viden. 

Medierådet for Børn 
og Unge, Red  Barnet og 
Center for Digital Pædagogik 
står  sammen om at styrke 
børn og unges digitale 
hverdagsliv

INSAFE er et europæisk netværk af 
30 videnscentre, der har til formål at 
fremme sikker og ansvarlig brug af 
online medier hos børn og unge.
Læs mere på www.saferinternet.org

INHOPE koordinerer et netværk 
af 40 Internet hotlines over hele 
verden, og støtter dem i at håndtere 
 anmeldelser om ulovligt indhold.
Læs mere på www.inhope.org

Interessenter: 

AMOK: www.mobbeland.dk
ButWhy: www.but-why.dk
Børnekulturens Netværk:   
www.boernogkultur.dk
Børnerådet: www.boerneraadet.dk/
Børns Vilkår: www.bornsvilkar.dk 
Center for Ludomani:  
www.ludomani.dk 
Copenhagen Business School: 
www.cbs.dk 
Creative Commons:  
www.creativecommons.dk 
Crossroads Copenhagen:  
www.crossroadscopenhagen.dk
Center for Digital Pædagogik:  
www.cfdp.dk
Danmark Pædagogiske Universitet: 
www.dpu.dk
Dansk Industri: www.di.dk 
Digital Rights: www.digitalrights.dk 
Digital Dannelse:  
www.digitaldannelse.org 
Exbus: www.exbus.dk 
Egmont Kids Media: 
www.egmont.dk 
FDIM: www.fdim.dk 
Forbrugerombudsmanden:  
www.forbrugerombudsmanden.dk
Forbrugerrådet: www.fbr.dk
Forbrugerstyrelsen:  
www.forbrug.dk 
F-Secure: www.f-secure.com 
Gaming School:  
www.gamingschool.dk 
IT-vejleder foreningen:  
www.it-vejleder.dk
JonLund: www.jon-lund.com
Kids and Media:  
www.kidsandmedia.dk
Microsoft : www.microsoft.com 
Red Barnet: www.redbarnet.dk 
Rådet for IT & Persondatasikkerhed:  
www.it-sikkerhedsraadet.dk
Serious Games Interactive:  
www.seriousgames.dk 
Skole og Forældre:  
www.skole-foraeldre.dk 
Styrelsen for Bibliotek og Medier:  
www.bibliotekogmedier.dk
Syddansk Universitet: www.sdu.dk 
Teknologirådet: www.tekno.dk 
Telenor: www.telenor.dk 
Ungdomsringen:  
www.ungdomsringen.dk 
UNI-C/EMU: www.emu.dk 
Aalborg Universitet: www.au.dk 
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I takt med at de teknologiske udbud bliver 
mere og mere avancerede, bliver de mindstes 
 muligheder for at deltage i den digitale under-
holdning også større. Simple touch funktioner, 
digitale bevægelsesspil og interaktivt legetøj 
er blot nogle af de muligheder, der i dag har 
gjort den digitale teknologi attraktiv for også 
de  yngste. Af samme grund er der også et 
stigende behov for at skabe bevidsthed om 
de muligheder og udfordringer, som kommer 
i kølvandet på disse nye former for aktiviteter. 
 Behovet for mere viden om de yngstes oplevel-
ser og erfaringer på nettet er derfor påtrængen-
de. Safer Internet Centre Denmark anerkender 
dette behov og har et løbende fokus på de 
yngstes leg og læring på nettet.  

Medierådet for Børn og Unge har i  samarbejde 
med Danmarks Radio og med støtte fra 
Trygfonden udarbejdet et nyt univers for de 
yngste på Oline’s Ø. Her kan de helt små lære 
om sikker færden på nettet, og deres forældre 
kan få gode tips til, hvordan de gør deres 
yngste til seje net-debutanter. Figuren Oline er 
nemlig blevet udstyret med en computer, så 
børnene kan gå på nettet sammen med Oline. 
Her kan de afprøve en række muligheder som 
er særlig kendetegnende for nettet – blot i sikre 
rammer i DR’s børnevenlige browser. Fx kan 
de sende beskeder til Olines venner i hendes 
vennebog, ligesom der kan kigges med i Olines 
fotoalbum. De gode råd til forældrene kommer 
blandt andet i form af en flot forældrefolder, 
der med afsæt i de konkrete aktiviteter i det 
nye Oline-univers, tager fat i en række vigtige 
færdselsregler på nettet. Med folderen ved 
hånden kan forældrene få lidt mere viden om 
den verden, barnet er på vej ind i, samtidig med 
at de får nogle konkrete anvisninger til, hvordan 
man kan tale om sikkerhed og webetik på nettet 
med de yngste. De gode råd er også at finde 
online i Olines univers under forældresektionen. 
 Projektet har været en stor succes og vidner 
om et stigende behov for gode redskaber til 
de yngste på nettet og vejledning til deres 
forældre. 

Lær mere om Oline, læs de gode råd og se 
hendes nye computer på www.dr.dk/Oline 

DE YNGSTE PÅ NETTET

Behovet for mere viden om 
de yngstes  oplevelser og 
 erfaringer på nettet er  stort

To-årige på computeren

Der er endnu ikke foretaget egentlige undersøgelser i Danmark om de yngstes færden på 
nettet, men en undersøgelse fra Sverige viser, at 43% af de to-årige leger på computeren, og 
her er spil den mest populære aktivitet.  

Kilde: Småungar & Medier – Fakta om små barns användning och upplevelser. Statens Medieråd (SE) 2010. 

OLINE FÅR EN COMPUTER
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Safer Internet Centre Denmark spiller en vigtig 
rolle i forhold til at understøtte børn og unges 
brug af de digitale medier både i hverdagen og i 
skolelivet. Med et 360° fokus på børn og unges 
oplevelser, leg, læring og sociale interaktion 
på nettet medvirker vi til at ruste folkeskolen 
som ramme og samlingspunkt for dialogen 
mellem elever, lærere og forældre om børne- og 
ungdomslivet på onlinemedierne.

Safer Internet Centre Denmark har gennem de 
senere år  oplevet en stigende efterspørgsel fra 
landets folkeskoler om nye redskaber i forhold 
til de digitale medier. Efterspørgslen spænder 
vidt fra egentlige undervisningsrelaterede 
forespørgsler om anvendelse af internettets 
mange resurser i undervisningen, til oplæg og 
redskaber, der kan befordre en bredere dialog 
om børn og unges liv på nettet, på de sociale 
netværk og ved computerspillet.

Webetik og medieforståelse er to begreber, som 
vanskeligt kan skilles ad og anvendes ofte som 
synonymer. Webetik handler fundamentalt set 
om, at de normer og værdier, vi som lærere og 
forældre søger at skabe ejerskab til blandt de 
unge, også gerne skal udfolde sig i de unges 
 anvendelse af de digitale medier. Medieforstå-
else er lidt bredere – det handler både om at til-
egne sig de mange muligheder, som nettet giver, 
men også om at forstå de risici, som brugen af 
nettet fører med sig f.eks. i forhold til privatlivet, 
nye sociale omgangsformer, misbrug af data, 
spredning af information og piratkopiering mv. 
Samlet set handler webetik og medieforståelse 
om at understøtte børn og unges udvikling som 
kritiske mediebrugere og om nettets muligheder 
som redskab i leg og læringsmæssige sammen-
hænge. Nøgleordene er blandt andet børn og 
unges digitale kompetencer, digital omgangs-
tone, digital integritet og digitalt medborgerskab.

Konkret har Safer Internet Centre Denmark gen-
nem det sidste år dels intensiveret sam arbejdet 
med Undervisningsministeriets webportal 
for folkeskolen, www.emu.dk, og etableret 
et helt nyt samarbejde med teleindustrien i 
Danmark under overskriften ”Det digitale spejl”. 
Begge sam arbejder har som målsætning at 
styrke  dialogen mellem elever og lærere om 
de webetiske spørgsmål og styrke en generel 
medieforståelse i folkeskolen.

EMU samarbejdet  
Medierådet for Børn og Unge, den nu nedlagte 
IT- og Telestyrelse og Danmarks IT Center for 
uddannelse og forskning (UNI-C) har siden 
2006 arbejdet sammen om at give lærerne det 
bedste  udgangspunkt for at bringe webetik ind 
i undervisningen.  Samarbejdet består blandt 
andet af en redaktion, som med hjælp fra en 
række ekspertlærere sørger for, at man på   
www.emu.dk/webetik kan finde spændende 
undervisningsforløb, film, fakta, quizzes, lærer-
materialer og opgaver til elever. Det handler om 
god brug af sociale netværkstjenester, digital 
mobning, identitet på nettet, computerspil, 
apps, chat og sms samt meget andet. Webetik-
universet på emu.dk har ca. 3.500 unikke 
brugere om måneden.

I 2011 har EMU webetik blandt mange andre 
nyskabelser etableret en præsentation af Red 
Barnets og Det Kriminalpræventive Råds nye 
www.sikkerchat.dk. Præsentationen er særligt 
målrettet lærere både i forhold til undervisnings-
forløb i folkeskolens mellemtrin og de  ældste 
klasser og i forhold til forældre samarbejdet. 
Temaerne er blandt andet: Venskaber online, 
roller på nettet, mobning, livet på Facebook, 
risikable møder og forelskelse online.

Endvidere har Medierådet for Børn og Unge 
og EMU webetik i fællesskab udarbejdet et 
idékatalog med 23 aktiviteter, som folkeskolens 
lærere kan iværksætte både i klasselokalet 
og ved forældremøder. Kataloget er udviklet 
på grundlag af et pilotprojekt Medierådet og 
EMU webetik gennemførte i foråret 2011 på en 
række fynske skoler med inddragelse af elever, 
lærere og forældre. Materialet, der dækker alle 
folkeskolens trin, sætter spot på internettet, 
digitale venskaber, kommunikation, mobning, 
sikkerhed, sociale profiler og profilbilleder, 
Facebook, personlige oplysninger, rettigheder, 
ophavsret og meget mere. De 23 aktiviteter blev 
præsenteret på UNI-C’s  nationale roadshow 
ligesom en workshop blev faciliteret på Uddan-
nelses Forum 2011. Materialet findes på EMU 
portalens webetik sektion,  
www.emu.dk/webetik. 

PÅ SKOLESKEMAET

Det handler om at  understøtte 
børn og unges udvikling som 
kritiske mediebrugere og at 
afsøge nettets muligheder 

WEBETIK OG MEDIEFORSTÅELSE 
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En fælles indgang til internettets resurser 

EMU (www.emu.dk) er Danmarks undervisningsportal for folkeskolen, de  gymnasiale 
 uddannelser, erhvervsrettede uddannelser, læreruddannelsen og  voksenuddannelserne 
– og er én blandt fem af Ministeriet for Børn og Undervisnings hovedindgange til 
 uddannelsessektoren i Danmark. Formålet er at give en fælles indgang til internettets 
 resurser med fokus på ideer til undervisningsforløb og anden inspiration med afsæt i 
 folkeskolens og de øvrige uddannelsers fagområder. EMU’en henvender sig til både 
 lærere og elever og hører til hos UNI-C.  

Det digitale spejl 
Det Digitale Spejl er et helt nyt kampagne- og 
undervisningstilbud til udskolingen om sociale 
medier. Materialet består af en hjemmeside, 
hvor man finder undervisningsmoduler til brug 
på klassens interaktive tavle. Undervisnings-
modulerne indeholder et komplet visuelt 
 materiale med dilemmafilm, debattemaer og 
klassespørgsmål, der understøttes af lærer-
vejledninger til de enkelte moduler. Et væsentligt 
omdrejningspunkt i kampagneprojektet er 100 
planlagte gratis lærerworkshops i alle dele 
af landet, hvor de involverede organisationer 
vil afholde undervisningsforløb med lærerne 
vedrørende undervisningsmaterialet og de 
udfordringer, som lærerne står med i forhold 
til elevernes digitale liv. Det Digitale Spejl er 
opstået på initiativ af Telekommunikations-
industrien og udformes i fællesskab af de 
børnefaglige organisationer Red Barnet, Center 
for Digital Pædagogik, Medierådet for Børn og 
Unge, Børns Vilkår og Digital Dannelse med 
faglig støtte af UNI-C. Materialet findes på 
www.detdigitalespejl.dk 
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De digitale medier en del af hverdagens 
selvfølgeligheder for stort set alle børn og unge 
i Danmark.  Samtidig tilføjer de digitale medier 
en ny dimension til hverdagen - interaktionen på 
nettet er både interaktiv, øjeblikkelig, grænseløs 
og eksperimenterende. Dette stiller store krav 
til børn og unges kritiske og etiske sans. I 
denne sammenblanding af selvfølgeligheder 
og muligheder er det vigtigere end nogensinde 
før aktivt at involvere de unge i arbejdet med at 
styrke deres digitale kompetencer. Både med 
tanke på at det kan være svært at gennemskue 
selvfølgeligheder, men også fordi den digitale 
generation kommer af en kultur, der er vant til at 
skabe og påvirke de universer, de bevæger sig i. 

Safer Internet Centre Denmark anerkender 
derfor behovet for aktivt at involvere de unge 
i arbejdet med at skabe opmærksomhed og 
viden omkring en række af nettets muligheder, 
betingelser og udfordringer.  At se verden med 
de unges briller på og lytte til deres synsvinkler 
er en vigtig metode til at opnå dette. Og de 
unge vil meget gerne høres, ligesom de også 
meget gerne vil have en indflydelse på de 
beslutninger, der i sidste ende handler om 
deres fremtid. 

For at skabe en platform hvorfra de unges 
stemme kan blive hørt, har Medierådet for Børn 
og Unge etableret et ungepanel. Ungepanelet 
– der går under navnet Medierødderne - har 
eksisteret siden 2009. Panelet består af 9 unge 
mellem 12 og 15 år, som har sagt ja til at hjælpe 
Medierådet med at sætte spot på den gode 
brug af internettet og mobilen. Panelet indgår 
som fast bestanddel i Medierådets arbejde og 
er ét af mange europæiske ungepaneler oprettet 
i netværket Insafe.

Ambitionen med panelet er at skabe en følelse 
af ejerskab og indflydelse blandt de unge i 
forhold til brugen og udviklingen af de digitale 
muligheder. Dette gøres ved at involvere panelet 
aktivt i udviklingen af kampagner, materialer 
og events, ligesom panelet flere gange om 
året deltager i paneldebatter, workshops og 
møder for at debattere fremtidens internet med 
 repræsentanter fra industrien, politikere og 
andre beslutningstagere indenfor området.

Det er din fremtid
En afgørende pointe i Medierøddernes arbejde 
- og Safer Internet Centre Denmarks generelle 
tilgang til at arbejde med unge og digitale 
medier – handler om at sætte fokus på rettig-
heder og ansvar. Dette både forstået som retten 
til at blive behandlet ordentligt og tage ansvar 
for en positiv kultur på nettet, men også ved at 
anlægge en åben og kritisk tilgang til spørgsmål 
vedrørende privatliv, deling af informationer 
og markedsføring på nettet. F.eks. hvor går 
grænsen for, hvad der bør deles med hvem, 
og hvad skal man egentlig med et privatliv på 
nettet?  Med afsæt i sådanne problematikker 
har Medierødderne allerede været vidt omkring. 
Ved den årlige konference for teleindustrien - 
Tele 2011- blev fire Medie rødder inviteret til at 
deltage i en paneldebat med eksperter indenfor 
børn og unges brug af digitale medier. På et 
møde med Facebook fremlagde Medierødderne 
deres holdninger og anbefalinger til forbedringer 
på sitet, hvilket blev taget til efterretning og 
mundede ud i nogle af de muligheder, der i dag 
hører under Facebook’s anmeldelsesværktøj. 
På det årlige Safer Internet Forum under Europa 
Kommissionen deltog en repræsentant fra Medi-
erødderne ligeledes i det europæiske ungepanel 
bestående af i alt 30 unge fra hele Europa. 

UNGE MED MENING 

De unge vil meget gerne 
have en  indflydelse på de 
beslutninger, der i sidste ende 
handler om deres fremtid

Medierøddernes aktiviteter  i 2011

Paneldebat ved Tele2011, 16. marts 
Produktion af temamanifest, 14.april 
Produktion af videoer og korte præsentationer, 12. maj 
Møde med Facebook, 7. juli 
Paneldebat på Dansk IGF 2011, 23. august
Europæisk ungepanel ved Safer Internet Forum 2011, 17.-21. oktober

Besøg Medierøddernes blog og læs meget mere om alle deres aktiviteter 
og produktioner på www.medierod.wordpress.com 

MEDIERØDDERNE  
BLANDER SIG I   DEBATTEN 
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Center for Digital Pædagogik har siden 2004 
rådgivet børn og unge på nettet, og driver den 
digitale rådgivning Cyberhus.dk, der siden 2009 
har været udnævnt til national Helpline under 
EU-Kommissionens Safer Internet Programme.

Rådgivningen svarer på spørgsmål og bekym-
ringer fra unge om deres oplevelser online eller 
det skadelige eller ulovlige indhold, de støder 
på.  De fleste af henvendelserne handler om 
generel netadfærd, teknisk hjælp og håndtering 
af mobning. I 213 tilfælde var  henvendelserne 
af meget alvorlig karakter og handlede om 
 potentielt skadeligt eller farligt indhold som 
vold, fremmedhad, seksuel chikane og 
 krænkelser.

I 2010 førte næsten halvdelen af chatsamtalerne 
til, at de unge blev henvist til yderligere hjælp 
enten i deres nære fysiske netværk (forældre, 
lærer, pædagoger osv) eller til andre etablerede 
hjælpemuligheder som læge, psykolog, fysiske 
ungerådgivninger eller andre. At knap halvdelen 
af de unge blev henvist til andre hjælpemulig-
heder, siger ikke i sig selv noget om kvaliteten 
af den digitale rådgivning. Men det siger noget 
om de problemstillinger, de unge henvender 
sig med, at det i næsten halvdelen af tilfældene 
vurderes, at de har brug for yderligere hjælp.

Dette stemmer godt overens med Helplinens 
målsætning om at motivere unge, der har brug 
for det, til at opsøge yderligere hjælp samt 
motivere dem til at gøre brug af denne hjælp 
via samtaler i chatrådgivningen. Det er samtidig 
med til at understrege, at Helplinen skaber rum 
for, at unge tager det første skridt til at opsøge 
yderligere hjælp.

Helplinen når i særlig høj grad ud til piger. 
4 ud af 5 af dem, der loggede på chatten i 
2010, var piger mens kun 1 ud af 8 var drenge. 
Samtidig er størstedelen af de besøgende 
mellem 12 og 15 år. Det kan på den baggrund 
formodes, at  Helplinen når ud til ‘de stille 
piger’, der ikke i første omgang benytter sig af 
andre hjælpe muligheder, og at Helplinen har 
en  vigtig  betydning i forhold til den tidlige og 
forebyggende indsats.

Fagpersoner og forældre har siden efteråret 
2010 kunne få råd og vejledning om børn og 
unges digitale liv på hjemmesiden www.cfdp.dk. 
Rådgivningen sker gennem oplysende blogposts 
og chat. Chatrådgivningen har siden opstarten 
haft 102 rådgivninger som alle omhandlede 
online relateret adfærd eller problemer.

Online rådgivning som en faglighed i sig selv 
Center for Digital Pædagogik etablerede i 2009 
en netværksgruppe for organisationer som 
arbejder med online chatrådgivning. Her sidder 
repræsentanter fra bl.a. Red Barnet, Børns 
Vilkår, Røde Kors og LMS, som alle tilbyder 
online anonym chatrådgivning til børn og unge 
i Danmark. Alle har i deres arbejde fokus på 
at validere og udvikle tilbud til børn og unge 
i Danmark, som har brug for at vende deres 
tanker og følelser med en voksen i en tryg og 
anonym ramme på nettet.

Netværket har fokus på tendenser indenfor 
online rådgivning, der i Danmark de seneste år 
har udviklet sig i en stadig mere professionel 
retning, da flere og flere organisationer tilbyder 
fysisk hjælp, rådgivning og behandling digitialt.  
Der tegner sig et billede af, at online rådgivnin-
ger specialiserer sig i en af to retninger: som 
specialister i at rådgive og samtale via online 
medier eller som specialister i at rådgive i 
specifikke emner. Den danske Helpline deltager 
desuden løbende i møder og træningsseminarer 
sammen med andre europæiske Helplines i 
 Insafe netværket. Den danske Helpline  sidder 
bl.a. med i en arbejdsgruppe som skal  arbejde 
med at udvikle de europæiske Helplines 
 metoder og udbredelse. 

RÅDGIVNING  
FOR BØRN OG UNGE

De fleste af henvendel serne 
handler om generel netadfærd, 
teknisk hjælp og håndtering af 
mobning

Årets tal fra helplinen 

I 2010 havde online rådgivningen 42.052 unikke besøgende med 3660 
rådgivende samtaler fordelt på chat og brevkasser. Heraf var ca. 18% af alle 
henvendelser relateret til onlinerelateret adfærd eller problemer.  

Årets tal viser, at børn og unge i stadigt stigende grad bruger internettets 
anonymitet og tryghed, når de har brug for at tale med andre unge om 
internetrelaterede udfordringer eller har brug for hjælp fra en voksen.

HJÆLP TIL AT HÅNDTERE  
PROBLEMER PÅ NETTET 
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I mere end 10 år har borgere kunne anmelde 
ulovligt børnepornografisk materiale til Red 
Barnet. Udviklingen af arbejdet er sket i et tæt 
samarbejde med Rigspolitiet, de store internet-
udbydere i Danmark og INHOPE (EU støttet 
netværk af civile hotlines over hele verden). 
Red Barnets Hotline har inden for det sidste 
år modtaget omkring 4000 anmeldelser, hvor 
anmelderen mente, at der var tale om ulovlige 
billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. 
Størstedelen af anmeldelserne har drejet sig om 
hjemmesider, mens en meget lille andel fordeler 
sig på peer2peer netværk, nyhedsgruppe, chat 
og andet. Selvom mange billeder kan virke 
anstødelige, er det ikke sikkert, at billederne er 
ulovlige, da det forudsætter, at personerne på 
billederne er under 18 år. Ved gennemgang af 
anmeldelserne har Hotlinen vurderet, at hver 
femte hjemmeside indeholdt ulovligt indhold, 
som ikke har været kendt før. Informationer om 
hjemmesider med ulovligt indhold bliver formid-
let videre til medlemmet i INHOPE netværket i 
det land, hjemmesiden hører hjemme, som så 
igen informerer deres nationale politi. 

Red Barnet ser med bekymrede øjne på de 
mange nye hjemmesider, som kan linkes 
 sammen med den markante og aggressive 
 markedsføring af billeder af seksuelle over-
greb på børn. Cirka 250 gange har Hotlinen 
 registreret billedmateriale med børn, der 
poserer på en direkte erotisk eller seksuel 
måde. Disse billeder falder ikke ind under 
straffelovens  bestemmelser om ulovlige billeder, 
men  billederne fremstiller - ifølge Hotlinen - 
børnene på en klar krænkende måde. I flere 
end 100 tilfælde har Hotlinen også kunnet 
konstatere, at den anmeldte hjemmeside er 
nået at blive lukket eller fjernet, i perioden fra 
anmelderen har set den til den kontrolleres 
af Hotlinen, hvilket kan være fra få timer op til 
2 døgn over  weekenderne. 

Det er et godt tegn, at udbyderne er opmærk-
somme på at gribe ind. Desværre har Hotlinen 
ikke oplysninger om, hvorvidt udbyderne også 
involverer politiet, så personerne kan retsfor-
følges, eller om udbyderne stiller sig tilfredse 
med at fjerne indholdet fra deres egne servere. 
21 gange har Hotlinen behandlet anmeldelser, 
hvor oplysningerne havde relation til danske 
forhold, og disse oplysninger bliver altid videre-
givet til Rigspolitiet.

Indsatser fra flere sider
Red Barnets samarbejde med politiet og 
INHOPE  bliver suppleret med andre indsatser, 
der skal forebygge eller bremse voksnes forsøg 
på seksuel udnyttelse af børn. Red Barnet 
samarbejder med Sexologisk Klinik på Rigs-
hospitalet med henblik på at informere om, at 
der findes rådgivnings- og behandlingstilbud til 
voksne, der seksuelt interesserer sig for børn. 
Læs mere på www. brydcirken.dk. Men det er 
ikke kun hjemmefra, at voksne går på nettet for 
at finde eller udveksle billeder af seksuelle over-
greb på børn, det kan i høj grad også ske fra 
arbejdspladsens computere. Red Barnet sam-
arbejder med firmaet NetClean, som leverer et 
software, der kan genkende de ulovlige  billeder 
af seksuelle overgreb på børn, som politiet  
allerede har i deres database. I maj afholdte 
Red Barnet i samarbejde med Copenhagen 
Business School et seminar for arbejdspladser 
om muligheden for at sikre mod denne type af 
ulovligheder på firmaets it-systemer. Læs mere 
på netclean.com

Unge fortæller
I bogen ”Klædt af på Nettet” beskriver tre 
unge en række af de tanker og følelser, de har 
gjort sig i forbindelse med nogle ubehagelige 
oplevelser på nettet. Lotte, Martin og Julie står 
frem med deres meget personlige fortællinger, 
så andre børn, unge og voksne kan lære af 
dem. Bogen er relevant læsning for de ældste 
folkeskoleelever og deres lærer og forældre. 
Red Barnet og Medierådet står bag bogen, der 
er udgivet i samarbejde med Turbineforlaget. 
Udover de unges historier gives der også gode 
råd og vejledning til, hvordan man bedst muligt 
undgår ubehageligheder på nettet. De gode 
råd kan også fås i en separat folder, der hedder 
”Klædt på til nettet”. Folderen kan downloades 
gratis fra Medierådets hjemmeside. 

ULOVLIGT INDHOLD 
PÅ NETTET 

Hver femte anmeldte hjem-
meside havde ulovligt indhold, 
som ikke tidligere var set 

Årets tal fra Hotlinen 

I 2010 blev der registreret 736 nye ulovlige hjemme sider eller 14 nye om 
ugen, som er en stigning i forhold til året før, hvor tallet var 12 nye om ugen. 
Desuden blev 100 hjemmesider anmeldt, som allerede var omfattet af bloke-
ringsordningen mod udenlandske ulovlige hjemmesider, som Rigspolitiet og 
Red Barnet samarbejder med internetudbyderne om.

ANMELDELSE AF SEKSUELLE   
BILLEDER AF BØRN 
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Den digitale industri, politikere, offentlige 
myndigheder, skoler, biblioteker, børne- og 
ungdomsorganisationer og ikke mindst mange 
forældre bestræber sig på at skabe et sikkert 
online miljø for børn og unge. Ligesom i det 
almindelige hverdagsliv er der tale om en 
balancegang mellem forbud, restriktioner og 
beskyttede miljøer på den ene side og åbenhed, 
udfordringer og at slippe tøjlerne på den anden 
side.

Denne indsats og balancegang kræver viden 
om de muligheder og risici, som onlinemiljøerne 
rummer for børn og unge. Den kræver både 
viden om børn og unges oplevelser på nettet og 
om hvordan børn og unge håndterer de mange 
udfordringer, som hverdagslivet med de digitale 
medier rummer.

Med dette afsæt har en række førende euro-
pæiske børne- og medieforskere siden 2006 
gennemført en række analyser af børn og unges 
vaner og erfaringer på nettet. Forskningsnet-
værket - ”EU Kids Online” – har senest i sep-
tember 2011 udgivet deres afsluttende  rapport 
baseret på mere 25.000 interviews af børn i 
alderen 9-16 år i 25 lande. Forsknings projektet 
er ligesom de europæiske Safer Internet Centre 
finansieret indenfor rammerne af EU´s Safer 
Internet Programme.

Den afsluttende fælleseuropæiske EU Kids 
Online rapport opridser følgende overordnede 
tendenser om børn og unges brug af de digitale 
online medier:

— Internetdebut-alderen i Europa er 9 år, i 
Danmark er den 7 år

— De 9-16 årige er online 1! time hver dag i 
gennemsnit

— De europæiske lande kan grupperes i fire: 
”Lavt forbrug – få risici”; ”lavt forbrug – nogle 
risici”; ”højt forbrug – nogle risici” og ”højt 
forbrug – mange risici”. Danmark hører til den 
sidste gruppe, hvor mere en 80% af alle unge 
i aldersgruppen bruger internettet hver dag

— 12% i gennemsnit af de 9-16 årige giver 
 udtryk for, at de er blevet generet eller 
 påvirket af de forskellige typer risici, man 
som barn eller ung kan møde på internettet. 
Som eksempler herpå nævner rapporten: 
Seksuelt indhold/seksuelle tilnærmelser; 
online (og offline) mobning; kontakt med 
fremmede, ”negativt” indhold (f.eks. hate- 
sites, pro- anoreksi sites, selv-skade sites 
eller selvmordssites), misbrug af digital 
identitet mv.

— Digital mobning er blandt de risici, som har 
størst påvirkning i forhold til børn og unges 
hverdagsliv på internettet

— Risici øges jo mere børn og unge benytter 
nettet; men rapporten understreger, at der er 
langt fra risici til at blive generet / lide skade 
(”harm”)

— Det konstateres således, at børn og unges 
evne til at håndtere de forskellige risici 
tilsvarende øges gennem brug af internettet

VIDEN OM BØRN OG UNGE  
PÅ NETTET

Med øget brug kommer flere 
risici, men samtidig øges de 
unges digitale kompetencer 

“Since risk increases as use increases, it might be simple to call for restric-
tions on children´s use of the internet. But online opportunities and digital 
literacy also increase with use, so there is no simple solution. Rather, ways 
must be found to manage risk without unduly restricting opportunities.”

“Efforts to promote children´s digital citizenship – in terms of online safety 
and good practice – are bearing some fruit, and should be extended”. 

Kilde: EU Kids Online, Final Report, September 2011 

EN FÆLLES EUROPÆISK INDSATS 
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Safer Internet Centre Denmark indgår i en bred 
vifte af internationale aktiviteter, der strækker 
sig fra Nordisk netværk, udveksling af viden 
med de europæiske lande og bidrag til interna-
tionale tiltag og vidensforummer. Disse aktivite-
ter udgør en vigtig del af Safer Internet Centre 
Denmark’s vidensudveksling og er med til at 
positionere centret i et internationalt farvand. 
Safer Internet Centre Denmark har flere gange 
gjort sig positivt bemærket, når det handler om 
metoder og tilgange til at understøtte en positiv 
kultur på nettet blandt børn og unge. En af 
årsagerne hertil er ganske simpelt, at Danmark 
er et af de lande i Europa, der placeres højest 
på listen, når det handler om udbredelsen og 
brugen af digitale medier blandt børn og unge. 
En anden årsag er, at Safer Internet Centre 
Denmark i det daglige arbejde insisterer på at 
tage afsæt i børnenes virkelighed, og hele tiden 
søger at balancere sikkerhed med en positiv 
tilgang til børn og unges brug af online medier. 
Netop denne kombination gør Safer Internet 
Centre Denmark til en attraktiv medspiller på 
internationalt plan. 

Sikker InternetDag
Sikker InternetDag (SID) er en årlig international 
kampagne, der fejres i mere end 70 lande 
verden over. Formålet er at sætte fokus på 
den positive og ansvarlige brug af internettet 
og nye online teknologier blandt børn og unge. 
I 2011 blev SID fejret med en stor konference i 
Esbjerg. Her blev udbudt et væld af workshops 
og aktiviteter, der alle havde til formål at udruste 
professionelle med ny viden til at styrke og 
forbedre børn og unges oplevelser på nettet. 
Konferencen blev afholdt i samarbejde med 
Center For Undervisningsmidler i Esbjerg og 
husede mere end 100 deltagere. 

INTERNATIONALE AKTIVITETER

Safer Internet  Centre Denmark 
insisterer på at tage afsæt i 
børnenes virkelighed

Sikker InternetDag (SID) 

Sikker InternetDag er blevet fejret siden 2004. Dagen organiseres af Insafe og er støttet af 
EU’s Safer Internet Programme. Læs mere om dagen på www.sikkerinternetdag.dk eller 
besøg det internationale site på www.saferinternetday.org og få et overblik over deltagerlande 
og aktiviteter. 

http://www.saferinternetday.org

Fremtidens internet  
På det verdensomspændende Internet 
 Governance Forum (IGF) drøfter tusindvis af 
deltagere årligt de muligheder og udfordringer, 
som internettet stiller os overfor. Forummet er 
initieret af FN’s generalsekretær i 2006. Kort 
fortalt handler det om at sætte sit præg på 
fremtidens internet ved at etablere videns-
udveskling og debatter mellem repræsentanter 
fra industrien, forskningen, NGO’er og offentlige 
institutioner for at påvirke udviklingen. Dette 
 gøres med afsæt i en række overordnede 
 temaer som fx åbenhed, mangfoldighed, 
adgang, sikkerhed og rettigheder. 

Safer Internet Centre Denmark anerkender 
vigtigheden af en sådan diskussion – især 
blandt børn og unge, da det handler om deres 
 rettigheder og ansvar i morgendagens digitale 
 samfund. Af samme grund tager store dele 
af  arbejdet i Safer Internet Centre  Denmark 
afsæt i spørgsmål  vedrørende ’ Internet 
Governance’, hvorfor centret også var repræ-
senteret ved det  internationale IGF i Kenya. 
Her blev  Medierøddernes holdninger og ønsker 
 videreformidlet på workshoppen ”A global 
consideration of the challenges to access and 
the opportunities that access affords, from 
a youth perspective” afholdt af Childnet fra 
Storbritannien.  

EN ATTRAKTIV MEDSPILLER  
I HELE VERDEN
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Internet Governance Forum (IGF)

Ideen om et Internet Governance Forum (IGF) blev formuleret for første gang 
af en arbejdsgruppe bestående af forskellige interessenter nedsat af FN. 
Forslaget blev præsenteret på World Summit on the Information Society 
(WSIS) i 2005, der bakkede op om initiativet og anmodede FN om mandat 
hertil. Efter en åben høring nedsatte den daværende General Sekretær for 
FN, Mr. Kofi Annan, i maj 2006 en rådgivningskommitte og et sekretariat, 
der kom til at udgøre de to institutionelle enheder i IGF. Det første IGF 
blev afholdt i 2006 med en mandatperiode på fem år, og blev fornyet med 
endnu fem år i december 2010.  Formålet med IGF er at muliggøre en dialog 
 mellem forskellige interessenter om hvilke politikker, der bør gælde for 
internettets styring og udvikling. 

Læs mere på IGF’s egen hjemmeside: www.intgovforum.org 

Fremtidens internet på dansk
På den danske version af Internet Governance 
Forum (Dansk IGF 2011) bidrog Safer Internet 
Centre Denmark med to workshops, der begge 
satte fokus på unges brug af online medier. Den 
ene workshop bød ind med en rundbordsdebat 
mellem ud bydere og producenter af online 
universer og unge mellem 14-15 år. Under 
 debatten fremlagde de unge deres meninger 
om en række aktuelle emner og debatterede 
krav og forventninger til fremtidens online 
universer. Workshoppen blev arrangeret af 
Medierådet for Børn og Unge. Den anden work-
shop rettede fokus mod det ganske særlige ved 
online rådgivning i form af dets anonymitet og 
sikkerhed. På workshoppen fik tilhørerne indblik 
i konkret rådgivningspraksis og inspiration til at 
rådgive online. Workshoppen blev arrangeret af 
Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. 
Dansk IGF er siden 2009 blevet afholdt af det 
daværende Videnskabsministerium i samar-
bejde DI/ITEK, Dansk Internet Forum og Safer 
Internet Centre Denmark.

Et nordisk netværk
De nordiske lande har mange ting til fælles. Dette 
ikke mindst når det handler om vores forståelse 
af børnekultur og børns rettigheder i samfundet. 
Derfor indgår Medierådet for Børn og Unge i et 
nordisk netværk, der udgøres af et udvalg af 
nationale repræsentanter fra organisationer, 
der beskæftiger sig med børn og unges brug 
af online medier. Organisationerne i netværket 
tæller, udover Medierådet for Børn og Unge, 
Statens Medieråd fra Sverige, Medietilsynet fra 
Norge, Kommunikationsstyrelsen fra Finland og 
den nationale forældreorganisation - Heimili og 
Skoli – fra Island.  

Som initiativ under dette netværk planlægges et 
Nordisk Ungdoms Internet Governance Initiativ. 
Initiativet tager afsæt i konceptet for det interna-
tionale Internet Governance Forum (IGF), men 
målrettes unge. Projektet vil forløbe i perioden 
2012-2013 med særligt afsæt i det europæiske 
og det internationale IGF.   

Safer Internet Forum
Safer Internet Forum er EU kommissionens 
eget initiativ under Safer Internet Programme. 
Forummet er en årlig tilbagevendende begiven-
hed, der sætter spot på børn og unges brug af 
de digitale medier. Her mødes repræsentanter 
fra industrien, lovgivende institutioner, børne-
rettighedsorganisationer, forskningen samt 
andre interessenter for at debattere aktuelle 
problematikker og mulige løsninger. I år gik de 
medvirkende unge i direkte dialog med Neelie 
Kroes, Europa Kommissionens vicepræsident 
for den Digitale Agenda og kom med en række 
anbefalinger og ønsker for, hvordan de synes, 
EU bør håndtere børn og unges udvikling med 
de digitale medier. 

Samtidig arrangerede Medierådet i samarbejde 
med Childnet fra Storbritannien en workshop om 
ungeinddragelse i arbejdet med at sikre en positiv 
brug af online medier. Sessionen beskrev både 
erfaringer, målsætninger og succeser i processen 
med at involvere de unge i arbejdet med at skabe 
opmærksomhed omkring nettets muligheder og 
udfordringer. Workshoppen var samtidig en op-
fordring til kommissionen om yderligere at sætte 
fokus på børn og unges inddragelse og med-
indflydelse på de politikker og strategier, vi som 
voksne beslutter om deres brug af online medier. 



22

EXECUTIVE SUMMARY

The digital reality is offering a lot of possibilities 
which, at the same time, calls for great 
educational endeavours. Awareness of the 
trade offs and the multiple options that come 
along with the digital privileges are to be 
considered as a primary premise for taking 
advantage and control of what’s out there. 
This report gives an insight into the efforts 
and ambitions made by Safer Internet Centre 
Denmark to achieve this goal - in particular in 
regards to children and young people. Further 
more, it gives an overview of the knowledge 
and challenges that has been identified along 
the way. 

Safer Internet Centre Denmark is supporting 
the development of a positive and safe 
digital environment for all children and young 
people. In order to do so, the Centre initiates 
and supports projects taking their point of 
departure in evolving the children’s own digital 
competencies, their media understanding 
and web ethics. At the same time efforts is 
put into hindering the dissemination of illegal 
content and child pornography online and 
also maintaining a direct communication with 
children and young people online. This is to 
make sure that advice always can be sought 
and the right help is always around the corner. 
The Centre strives to be at the forefront with the 
development and recognises that the key to the 
future digital society is knowledge and dialogue. 

Safer Internet Centre Denmark 
Safer Internet Centre Denmark consists 
of three well established and experienced 
organizations. The Media Council for Children 
and Young People is appointed as Awareness 
Centre with the main task to inform and 
educate on a safe and positive use of online 
technologies. Save the Children Denmark 
upholds the task as Hotline where everyone 
can report online child pornography. Centre 
for Digital Youth Care is the Centre’s Helpline 
as they offer online counselling to all children 
and young people in Denmark. The Centre has 
been in position since 2004, and the overall 
coordination of the project is managed by the 
Media Council for Children and Young People. 
Over the years Safer Internet Centre Denmark 
has established a strong national stakeholder 
network, presently consisting of 37 different 

organizations in Denmark - all with a focus 
and interest in children and young people’s 
use of online technologies. The network is 
an important resource and knowledge base 
for the Safer Internet Centre Denmark, just 
as the centre plays an important role in the 
organizational and political landscape of 
children and young people’s use of online 
technologies in Denmark. As knowledge hub 
and mediator of the newest developments 
within the area of children and young people’s 
use of online technologies the Safer Internet 
Centre Denmark has established a national 
Advisory Board to steer and inspire the centre 
in the right direction. This board consists of 
seven representatives from either academic 
institutions, the industry, governmental bodies 
or law enforcement. Further on the Centre is 
a member of the two networks, INSAFE and 
INHOPE, which respectively represents a 
European network for all the awareness centres 
and helplines, and an international network for 
all the hotlines. 

The youngest online 
As the technological supply becomes more and 
more advanced, accordingly do the youngest 
children’s possibilities to engage and take 
advantage of the digital entertainment. For 
the same reason there is a growing need for 
information and awareness on the possibilities 
and challenges that these new activities brings 
along. This is followed by a need for more 
research into the youngest digital experiences 
and the benefits and possibilities hereof.  
 
The Safer Internet Centre Denmark recognizes 
this need and has an ongoing focus on the 
youngest online. One of the endeavours in this 
direction has been the development of an online 
universe for the youngest users online, also 
called Oline’s Island, where children in a playful 
way can learn about web ethics, safety and 
privacy. The activities online is accompanied 
with advice for the parents in an additional 
section. The initiative is a joint effort between 
the Danish Broadcasting Cooperation and the 
Media Council for Children and Young people 
with support from Trygfonden. The universe 
has since its release been a great success and 
bears witness to the request for positive online 
content for the youngest online. 

The Centre recognises that the 
key to the future digital society 
is knowledge and dialogue

A SAFE AND POSITVE  
DIGITAL ENVIRONMENT 
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In the class room 
The Safer Internet Centre Denmark plays an 
important role when it comes to supporting 
 children and young people’s use of digital 
technologies in the educational system. With a 
diverse focus on the experiences, playfulness, 
learning and social interaction that comes 
along with the online technologies, the Centre 
supports the schools in Denmark to create 
a dialogue between students, teachers and 
parents on the benefits and challenges brought 
about by the digital development. In concrete 
terms this is manifested by the continuous 
cooperation between the Danish IT Centre for 
Education and Research, the Media Council 
for Children and Young people and the Ministry 
of Finance on providing educational material 
on the web portal www.emu.dk. Among the 
material on the portal, general information on 
e.g. copyrights and privacy can be found as 
well as complete educational sessions to be 
applied directly in the class room. One of the 
new productions this year is a catalogue with 
23 Activities on matters regarding children’s 
experience and use of online technologies. 
These activities can be applied in the class 
room as well as on parents meetings to steer 
up a debate. Another initiative this year counts 
the cooperation with the telecom industry 
and important organizations in the area of 
children’s use of digital media. The initiative 
is called The Digital Mirror and is an online 
educational course on social media targeted 
lower  secondary school and was launched in 
autumn 2011. It consists of several educational 
packages for teachers to apply in the class 
room and comes along with 100 free lectures. 
 
The youth panel 
The digital online media is a matter of course 
for almost every child in Denmark. At the 
same time the digital culture is one that is 
characterized by participating and sharing - for 
this reason it is important to actively involve 
and engage the young people in the work done 
on creating awareness and knowledge about 
the possibilities and challenges brought about 
by the online technologies. The Media Council 
for Children and Young People has since 2009 
maintained a youth panel consisting of 9 young 
people in the age from 12-15 year. The main 
ambition with the panel is to create a platform 

from where the young people can bring about 
their perspectives and opinions – and once in 
a while challenge the adult players in the field 
on their assumptions about the young people’s 
“wants and needs”. The panel has been very 
active in the year 2010-2011 and among 
their merits counts a meeting with Facebook, 
resulting in new options related to the social 
reporting system; panel debate with the 
telecom industry at their annual conference in 
the spring; several online productions on some 
of the challenges in relation to social media; 
workshop at the national Internet Governance 
Forum with representatives from (the among 
others) Facebook, Microsoft, the Danish 
Broadcasting Cooperation, Creative Commons, 
etc. The youth panel is an important tool when 
it comes to placing children’s welfare and online 
life on the agenda among industry partners, 
governmental representatives and partner 
institutions. Visit their blog and read much 
more about their efforts and merits on www.
medierod.wordpress.com. 

The Helpline and the Hotline 
The Helpline, Centre for Digital Youth Care, 
has many years of experience with online 
counselling for children and young people. 
Since 2004 they have responded on questions 
and worries from young people in regards to 
online matters as well as other issues related 
to youth life, and since 2009 they have been 
the Helpline of Safer Internet Centre Denmark. 
Most of the request directed to the Helpline 
is about general behaviour online, technical 
assistance and how to deal with online 
bullying. In the year 2010 almost half of the 
chat counselling resulted in recommendations 
on further In Real Life consultations. This is 
in accordance with the main ambitions of the 
Helpline, which is to motivate young people 
in need to seek out further help. In addition to 
the online counselling the Helpline also visits 
schools to educate on web ethics and prevent 
online bullying and since 2010 professionals 
and parents has been able to find information 
about children and young people’s digital life 
on www.cfdp.dk. 
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The Hotline, Save the Children Denmark, has 
been in service for more than 10 years. Here 
everyone can report online child pornography. 
The work is done in close cooperation with 
the Danish National Police, the major internet 
service providers and INHOPE. In the last year 
the Hotline has received 4000 reports, where an 
estimated one fifth of the websites contained 
illegal content that had not been reported 
before. In addition to this work the Hotline 
has in cooperation with the Media Council 
for Children and Young People published a 
book containing personal stories from young 
people who have been abused or misguided 
online, followed by advice by experts on how 
to handle difficult situations online. The book is 
called Undressed Online and comes along with 
educational material to be applied in the lower 
secondary classes. The expert advice is also 
published separately in a folder called Dressed 
for the Net.

International activities 
Safer Internet Centre Denmark is included in a 
broad spectrum of international activities which 
counts different initiatives such as Safer Internet 
Day, the international Internet  Governance 
Forum 2011 (as well as the national IGF), a 
Nordic network of Awareness Centres and 
Safer Internet Forum 2011. Besides this, the 
Centres three constitutional partners each 
engage in various networks and working groups 
on each their area of expertise. In particular the 
Safer Internet Day 2011 was celebrated with 
a large conference for professionals working 
with children and young people’s use of online 
technologies. The conference was a joint effort 
by a large number of the stakeholders of the 
Safer Internet Centre Denmark. 

A second highlight by the Safer Internet Centre 
Denmark is the continuous work put into the 
 perspectives of the Internet Governance Forum 
(IGF) – this year both on a national as well as on 
an international level. Thus, on the national IGF 
the Centre contributed with two workshops; 
one on online counselling arranged by Centre 
for Digital Youth Care and Save the Children 
and one on rights and responsibilities arranged 
by the Media Council for Children and Young 
People. At the international IGF in Kenya the 
Safer Internet Centre Denmark represented the 

European network through INSAFE and partici-
pated in a workshop arranged by Childnet 
International. On a Nordic level the Awareness 
Centres coordinate and exchange knowledge, 
among others resulting in a joint youth IGF 
initiative in spring 2012. Further on, the Media 
Council for Children and Young People coor-
dinated and contributed to a workshop at the 
Safer Internet Forum in joint effort with Childnet 
International. As evidenced in the latest EU Kids 
Online survey, the Danish children are among 
the youngest when they have their debut online, 
and more than 80 percent of the young people 
between 9-16 years use the internet every day. 
This places Denmark in the category of “high 
internet consumption = many risks =  enhanced 
ability to manage these risk”. This is in  general 
a very privileged position, which at the same 
time calls for both in depth information about 
the tradeoffs when enjoying life online and 
also poses the need for a targeted effort 
to encourage and optimize positive online 
content. With this knowledge on board the 
Safer Internet Centre Denmark thus encourage 
the use of  online  technologies for children 
and young people, with an underlining of the 
need for awareness and a critical sense when 
 manoeuvring their way through the multitudes 
of possibilities online. 



26

Om organisationerne 

Center for Digital Pædagogik (CfDP) er 
 forankret i landsorganisationen Ungdommens 
Vel, der arbejder med udsatte børn og unge på 
opholdssteder, væresteder og døgninstitutioner 
i hele landet. CfDPs formål er at producere og 
formidle viden om socialt arbejde via digitale 
medier. CfDP beskæftiger sig med online ten-
denser, nyskabende brug af medier og digital 
pædagogik, kommunikation og rådgivning 
på børne- og ungeområdet. Organisationen 
har 7 års erfaring med at møde, inddrage og 
rådgive børn og unge online, og har de sidste 4 
år lavet oplæg om web- og mobiletik for mere 
end 6.000 elever i de danske folkeskoler.

Red Barnet er en del af Save the Children, 
der arbejder i 120 lande over hele verden. 
Red Barnet har til formål at sikre verdens børn 
en retfærdig behandling og yder nødhjælp, 
når katastrofer og konflikter rammer børn, 
ligesom Red Barnet bekæmper børnearbejde, 
 fattigdom, børnedødelighed og seksuelt 
misbrug.  Herhjemme og i Grønland støtter Red 
Barnet udsatte børn med ferielejre, væresteder 
og ophold hos venskabsfamilier. Red Barnet er 
en demokratisk organisation med opbakning 
fra omtrent 820 frivillige, der er organiseret i 
54  lokalforeninger. Organisationen har knapt 
15.000 medlemmer, bidragydere og faddere.

I henhold til Filmloven vejleder Medierådet for 
Børn og Unge om egnetheden af film mv. for 
børn og unge på forskellige alderstrin. Samtidig 
fungerer Medie rådet som Videncenter for børn 
og unges brug af digitale medier, herunder 
navnlig online medierne og computerspil. 
Desuden har Medierådet til opgave at informere 
og vejlede om computerspils egnethed mv. i 
forhold til forskellige aldersgrupper. Der sker 
blandt andet via deltagelsen i den fælles-
europæiske mærkningsordning PEGI (Pan 
European Game Information). Endelig rådgiver 
Medierådet for Børn og Unge kulturministeren, 
Kulturministeriet og andre offentlige myndig-
heder i spørgsmål om films egnethed og børn 
og unges benyttelse af film- og medier.Se mere:

Safer Internet Centre Denmark: www.sikkertinternet.dk 
Red Barnets Hotline: www.redbarnet.dk
Center for Digital Pædagogiks Helpline: www.cyberhus.dk 
Medierådet for Børn og Unges Videncenter: www.medierådet.dk 
Medierøddernes blog: www.medierod.wordpress.com 
Medierådets youtube kanal: www.youtube.com/user/medieraadet 
Insafe: www.insafe.org
Inhope: www.inhope.org

Denne årsrapport er udarbejdet af 
Safer Internet Centre (SIC) Denmark 
som består af Medierådet for Børn 
og Unge, Red Barnet og Center for 
Digital Pædagogik. Medierådet har 
som Videncenter og koordinator for 
SIC Denmark forestået den endelige 
redigering af rapporten. 
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