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INDLEDNING
Hver gang vi bevæger os rundt på nettet efter
lader vi spor. Små spor, som fortæller noget om 
os og vores færden, små spor som kan bruges 
eller misbruges. 

I den fysiske verden er der helt faste regler for, 
hvad man må og hvad man ikke må. Det er der 
ikke på samme måde online. Det betyder, at du 
og jeg ikke er nær så godt lovgivningsmæssigt 
beskyttet, når vi er online som når vi går på 
fortorvet i vores egen by. Vi bliver overvåget, 
vores data bliver videreformidlet, solgt og brugt 
i forskellige sammenhænge. 

Samtidig er vores online liv, vores brug af so
ciale medier fortsat så nyt, at vi som samfund, 
som meningsdannere, arbejdsgivere, forbrugere 
og privatpersoner mangler en forståelse for 
implikationerne af et online liv og måske også 
mangler at bearbejde forestillinger fra en ikke 
online verden om, hvad der er rigtigt og forkert, 
hvad man må fortælle på nettet, og hvad man 
må basere sine beslutninger på (er det f.eks. 
på sin plads, at arbejdsgivere fyrer unge med
arbejdere pga. diskussioner på Facebook?).  

Privatliv på nettet drejer sig både om, hvad vi 
deler, hvilke oplysninger vi accepterer at dele 
og hvordan vi sikrer, at vi ikke udstiller os selv 
på en uhensigtsmæssig måde. Det drejer sig 
om, at vi skal være bevidste om vores online liv, 
have taget stilling til, hvor private eller offent
lige vi vil være og at finde den rette balance i 
bevidsthed og bekymring for, hvad der kan ske 
med vores oplysninger på nettet. Det drejer sig 
også om at kunne forholde sig nuanceret til 
den overvågning, der finder sted. Der er nemlig 
jævnlige eksempler på, at statusopdateringer 
på sociale medier bliver brugt af nuværende og 
kommende arbejdsgivere, af forsikringsselska
ber, efterretningstjenester m.m. 

At skabe en bevidsthed om vores online liv og 
at give borgerne viden om og redskaber til at 
kunne færdes sikkert og privat på nettet er en 
kæmpe opgave og en vigtig opgave. Det drejer 
sig om at oplyse og understøtte, ikke om at 
skræmme eller skærme. Det er en bevidsthed, 
som er nødvendig for alle online borgere og det 
er derfor en meget stor opgave. 

Med projektet Digitale Fodspor har Aarhus 
Kommunes Biblioteker sammen med Medierå
det for Børn og Unge, Københavns Kommunes 
Biblioteker og Center for Læring taget hul på 
denne opgave. Kampagnen Digitale Fodspor har 
arbejdet med at skabe en bevidsthed blandt de 
1517 årige, men vi har kun kradset i overfladen. 

Projektet har mødt stor interesse både fra 
biblioteksvæsenet, skoleverdenen og interes
seorganisationer. Fra alle steder lyder der en 
opfordring til, at bibliotekerne skal gå ind i den 
store opgave med at gøre danskerne digitalt 
bevidste og kompetente.  

Vi har ytringsfrihed,  
det vil jeg benytte mig af.



Projektet har desuden mødt meget stor interes
se fra forskellige aktører for et fremtidigt sam
arbejde om feltet. Hvis bibliotekerne for alvor 
skal gå ind på dette område, vil der være behov 
for kompetenceudvikling, eftersom der både er 
behov for et overordnet vidensbehov på feltet 
– som kan bruges i kampagner som f.eks. den 
i indeværende projekt, men også en redskabs
specifik viden om, hvilke redskaber man kan 
bruge for at beskytte sig selv mere på nettet.  

Emnet er ikke let at formidle og skabe en nuan
ceret bevidsthed om, for der bliver nemt tale om 
en polariseret diskussion eller kampagne, som 
enten forekommer ubekymret (der sker ingen
ting, jeg er ligeglad, alle de andre gør det også) 
eller som en skræmmekampagne (drop alle 
sociale medier, alle oplysninger bliver misbrugt 
og vi er alle i søgelyset). Da ingen af polerne er 
hensigtsmæssige eller – for sidstnævntes ved
kommende – realistiske, kræves stor bevidsthed 
om emnet og den anvendte retorik. 

Projektet anbefaler, at:

 » Bibliotekerne indgår i arbejdet med at skabe 
bevidsthed og viden om privatliv på nettet via 
f.eks. kampagner, arrangementer og undervis
ningsforløb. 

 » Bibliotekerne samarbejder med de relevante 
aktører på feltet om dette arbejdsområde.

 » Der skabes en mulighed for kompetence
udvikling på feltet.  

 » Der skabes stor bevidsthed om, hvordan 
bibliotekerne kommunikerer om emnet.

EMNET
Emnet Digitale Fodspor er omfattende og kan 
gribes an på en række måder. Vi identificerede 
to overordnede spor: identitetsskabelse på 
nettet og privatliv på nettet. 

Projektet valgte at fokusere på sidstnævnte. 
Identitetsskabelse på nettet er et vigtigt emne, 
men projektets aktører identificerede en tendens 
til, at emnet Identitetsskabelse på nettet er mere 
relevant for en yngre målgruppe, mens der 
blandt projektets udvalgte målgruppe er en be
gyndende interesse for netop Privatliv på nettet. 
Samtidig er Identitetsskabelse på nettet også et 
emne som i højere grad er blevet belyst tidligere 
– også i forhold til de unge. Efterhånden gamle 
platforme som Second Life, datingsites og chat
fora som Arto medførte allerede for år tilbage 
fokus på, hvordan man præsenterer, udstiller sig 
eller udlever sit liv på nettet. Dette betyder natur
ligvis ikke, at der ikke er behov for en vedvarende 
oplysning om dette, men der er tale om et emne 
med pædagogiske og psykologiske indholdsele
menter, som gør det mere relevant, at organisa
tioner som Cyberhus er aktør på dette felt. 

Til gengæld synes der ikke at være oplagte 
aktører til at varetage borgerrettet oplysning 
om Privatliv på nettet. Der er aktører, der er 
meget dygtige og engagerede på feltet, men de 
henvender sig hyppigt til begrænsede målgrup
per. Bibliotekerne har til gengæld muligheden 
for at nå bredt ud ikke alene til den her valgte 
målgruppe men til hele befolkningen. Samtidig 
falder opgaven med at oplyse om de samfunds
mæssige implikationer, om rettigheder og mu
ligheder samt de redskabsbaserede elementer 
som, hvordan man sætter privatlivsindstillinger 
op som borgeroplysning, godt i tråd med biblio
tekernes interessefelt. 



til de store problemstillinger og valg, der skal 
træffes af 9. klasses elever. 

Den valgte målgruppe betød, at det ikke var 
muligt at skabe en kampagne målrettet skoler, 
lærere eller forældre. Informationskampagnen 
skulle henvende sig direkte til de unge, hvor 
de befinder sig og det skulle ikke være en løftet 
pegefinger, for det kunne give bagslag. Samtidig 
var det ikke relevant at skabe en kampagne, der 
opfordrer til at droppe de sociale medier for at 
holde sig privat på nettet. Målgruppen lever på 
sociale medier, og derfor var opgaven at skabe 
en bevidsthed om, hvordan man kan leve med 
sociale medier og bevare en grad af privatliv 
på nettet og ikke, hvordan man lever uden de 
sociale medier for at sikre privatliv. 

Projektet anbefaler at 

 » Der foretages en meget stringent udvælgelse 
af målgruppen.

 » Der foretages en mapping af, hvor målgrup
pen færdes.  

 » Bibliotekerne skal ikke sige ’I har et problem 
– nu skal vi løse det’. Vi skal arbejde med de 
unges udgangspunkt som digitalt indfødte og 
med udgangspunkt i de unge.

 » Der arbejdes bevidst med, hvordan man 
kommunikerer om emnet. Livet online er 
kommet for at blive, så opgaven er at skabe 
en bevidsthed. 

MÅLGRUPPEN I PROJEKT 
Målgruppen for projektet og projektets udviklede 
kampagne har været de 1517 årige. Oprindeligt 
var målgruppen for projektet de 1317 årige, 
men allerede tidligt blev målgruppen indsnæv
ret.  Dette valg blev truffet, fordi der er tale om 
et emne, som skal tydeligt målrettes for at få 
relevans – og dette navnlig blandt teenagerne. 
Aktørerne bag projektet identificerede, at det 
blandt de 1314 årige er den identitetsskabende 
agenda, der betyder mest, mens privatlivet på 
nettet har en begyndende interesse ved de 15
17 årige. Selvom det dog for de fleste ikke står 
øverst på listen over interessante emner. 

Privatliv på nettet er også relevant for de 
1314 årige, men det er andre motivationsfak
torer og begrundelser, der skal i spil, og med 
projektets relativt begrænsede omfang blev 
det fundet mere interessant at fokusere på en 
snævrere målgruppe. 

Aldersgruppen 1517 årige er dog bestemt ikke 
uproblematisk. Det er en målgruppe, der er præ
get af institutionsskift – der er både skoleelever, 
elever på ungdomsuddannelser, unge i lære eller 
på arbejde. Desuden er det en målgruppe, der 
frigør sig fra forældre og andre voksne. 

Undervejs i projektet var der kontakt med både 
8. og 9. klasser, og der var meget tydelig forskel 
på, hvad der bør fokuseres på i forhold til 
alderstrinnene og klassetrinnene. De 8. klasses 
elever, som vi mødte, var faktisk generelt for 
unge til den kampagne, som vi havde stillet op. 
Disse møder bekræftede os dermed i, at det 
var et korrekt valg at indsnævre aldersgruppen, 
men vi kunne godt have været endnu skarpere i 
valget og alene have fokuseret på 9. klasse  
(1516 årige), fordi emnet passer rigtig godt 



FACEBOOK
www.facebook.com/digitalefodspor 
Projektet valgte at have en side på Facebook, 
fordi de fleste i målgruppen fortsat har Face
bookprofiler, selvom deres brug af Facebook er 
for nedadgående. Og fordi det pt. er det sociale 
medie, der giver de bedste formidlingsmulighe
der. Facebook giver mulighed for både at dele 
tekst, videoer, billeder og for at målrette mar
kedsføringen. Via Facebook er der – paradoksalt 
nok for dette projekt, fordi Facebook opsamler 
og bruger vores data – mulighed for at promo
vere sit budskab direkte til aldersgrupper og 
interessentgrupper, og det er relativt billigt at få 
skabt en mere målrettet kampagne. 

På andre sociale medier kan det være svært at 
få samme gennemslagskraft. Hvis man f.eks. 
skal bruge Twitter eller Instagram, skal man en
ten have mange følgere eller anvende populære 
hashtags for at nå langt ud med sit budskab. 
Aktørerne i projektet vurderede, at det ville være 
svært at bruge eller skabe et hashtag, som hur
tigt ville blive et populært hashtag i målgruppen 
og at det ville tage lang tid med en vedvarende 
kampagne at få en kreds af unge følgere.    

På Facebook blev der i kampagneperioden 
i november opslået to posts om dagen alle 
ugens dage. Om formiddagen blev der postet 
ekspertudsagn og informationsartikler, mens 
der om eftermiddagen blev opslået refleksioner 
fra de unge samt debatindlæg og kampagne
indslag af lettere tilgængelig karakter. Denne 
struktur blev valgt for at poste primært skole og 
uddannelsesrelevant materiale i skoletiden og 
mere fritidsorienteret materiale efter skole, 
uddannelses, arbejdstid. 

DIGITAL KAMPAGNE
I projektansøgningen blev målene for projektet 
defineret til at være et kampagnesite i stil med 
digitalabc.dk samt en viral kampagne. 

Aktørerne i projektet valgte at skabe 
www.digitalefodspor.dk, 
www.facebook.com/digitalefodspor samt indgå 
et samarbejde med to unge vloggere på Youtube. 

Vi valgte at arbejde med disse medier, fordi de 
kan noget forskelligt og fordi vi havde en anta
gelse om, at vi kunne møde flere i målgruppen, 
i flere forskellige livssituationer. 

Kampagnen løb i november 2015, men 
Facebooksiden holdes fortsat aktiv. Sitet og 
videoerne på Youtube.com er naturligvis også 
tilgængeligt.  

Overordnet blev kampagnen bygget op omkring 
målgruppens egne udsagn og refleksioner, 
ekspertudsagn og eksponering af eksisterende 
informationsmaterialer, debatter, artikler m.m. 
Billeder af unge blev det bærende visuelle ele
ment sammen med logoet med de tre markante 
gule prikker, der skulle signalere OBS!.  
   



YOUTUBE.COM – VLOGGING
www.youtube.com/watch?v=O8jRbz2lIc og  
www.youtube.com/watch?v=PH1LzPQR2cU
Vi kunne have valgt at arbejde med f.eks. 
Instagram, fordi kampagnen var meget båret af 
billeder og målgruppen (dog navnlig pigerne) 
er aktive på Instagram, men vi valgte at tage 
fat i Youtube.com og vlogging. Kampagnens 
målgruppe ser mange indslag på Youtube, og 
der er opstået en hel industri omkring vlogging, 
hvor forskellige mennesker har deres egne 
Youtubekanaler og fortæller om forskellige 
emner. En række vloggere kan efterhånden leve 
af at vlogge. 
Mange danske børn og unge følger unge danske 
vloggere, som fortæller om deres liv, deres 
tanker og interesser og nogle af disse unge 
vloggere har rigtig mange følgere. 

Projektets aktører valgte at indgå et samarbejde 
med Youtubenetværket Splay og de to unge 
vloggere: 17 årige Astrid Olsen, som har knap 
60.000 følgere og 19årige Oscar, som har 
knap 45.000 følgere.  Samarbejdet indebar, at 
projektet betalte de to vloggere for at producere 
to videoer om emnet Digitale Fodspor, som de 
skulle dele via deres kanaler (både Youtube og 
Instagram) og dermed til deres mange følgere 
i målgruppen. Vilkåret ved samarbejdet var, at 
projektet gav Astrid og Oscar baggrundsmate
riale, men at Astrid og Oscar i samarbejde med 
Splay fandt vinkler. Det var Oscar og Astrid selv, 
der bestemte, hvad de ville sige om emnet og de 
klippede selv filmene. Projektets aktører kunne 
godkende videoerne, inden de blev offentliggjort. 

I løbet af kampagneperioden fik siden  
www.facebook.com/digitalefodspor 400 likes, 
og der har været likes af specifikke opslag, de
linger og enkelte kommentarer. Der er en del af 
de 400 likes fra unge i målgruppen, men flest er 
dog voksne, og der er en overvægt af kvinder i 
alderen 40+. Dette tager vi som en indikator på, 
at dette Facebook site også har været relevant 
for de mange biblioteksmedarbejdere, som vi 
har omtalt projektet og kampagnen for. 

Vi kan se på det statistiske materiale fra Face
book, at opslagene er nået meget længere ud, 
og vi ved via de specifikke boost, at de er nået 
ud til målgruppen. Men det har ikke betydet, at 
de mange mennesker inkl. målgruppen har liket 
eller på anden måde har været aktive på sitet.  

Projektet anbefaler, at 

 » Facebook kun bruges i kombination med 
andre sociale medier, når det drejer sig om at 
nå denne specifikke målgruppe. 

 » Der inden valg af socialt medie nøje over
vejes, om der er tid til at opbygge en relevant  
masse af følgere eller om der er mulighed for 
at bruge populære hashtags. 

 » Der afsættes midler til at booste sitet.  



Samarbejdet blev til følgende videoer:

 » Astrid Olsen: Let’s Talk Digitale Fodspor: 
www.youtube.com/watch?v=O8jRbz2lIc

 » Oscar: Astrid & Oscar stalker hinanden  
– Digitale Fodspor:  
www.youtube.com/watch?v=PH1LzPQR2cU

I skrivende stund er de samlet blevet set 45.000 
gange (her ikke iregnet de gange, de er set via 
de Facebook opslag, som blev lavet på  
www.facebook.com/digitalefodspor). Videoerne 
har samlet fået knap 2.200 likes, og dermed er 
vi nået meget bredt ud. Indholdet er mindre 
informativt, end projektaktørerne kunne have 
ønsket. Alligevel anser projektets aktører sam
arbejdet med vloggerne som det mest fremad
skuende element i den valgte kanalstrategi. Det 
giver en spændende mulighed i at kommunike
re gennem netværk og dermed at kommunikere 
relevant for de målgrupper, som vi udvælger os. 

Projektet anbefaler at

 » Kampagner skabes i øjenhøjde og at der 
arbejdes med ungtilungformidling.

 » Man tør skabe tankekæder i stedet for strin
gent anlagte kampagner. 

 » Man bruger Youtube og vlogging som kom
munikationskanal til børn og unge. 

 » Man nøje udvælger, hvilke vloggere man sam
arbejder med, fordi det er de unge selv, der 
redigerer og bestemmer, hvad de vil have med. 

   

Det er første gang, at projektets aktører har 
arbejdet med vloggere og med en så begrænset 
mulighed for at påvirke indholdet, men det var 
vigtigt at afprøve, fordi der med kampagnen var: 

 » Et ønske om at afprøve nye formidlingsformer.

 » Et mål om at lade unges egne refleksioner 
være et bærende element i kampagnen, lade 
dem være talerør og lade dem selv sætte 
tankerækker igang.

 » En intension om at nå bredt ud til de unge, 
hvor de er (markedsanalyser viser, at Astrid 
og Oscars følgere er fra 1217 år).

 » Et ønske om både at nå målgruppen i deres 
skole og uddannelsesliv og i deres fritidsliv.

 » Et ønske om at arbejde med at mikse 
platforme.

 » En intension om at skabe en bevidstheds
kampagne frem for en oplysningskampagne.



Projektet anbefaler at

 » Man nøje overvejer, hvilke kanaler man bru
ger i forhold til hvilke målgrupper. 

 » Man i højere grad bruger de sociale medier, 
når det gælder de unge. 

   
FYSISKE AKTIVITETER
I projektansøgningen blev der defineret et mål om 
at skabe workshops og events på biblioteker og i 
skoler. Der blev i projektet arbejdet med fire typer 
af fysiske aktiviteter, som hovedsageligt rettede 
sig mod målgruppens skole og uddannelsesliv. 

Der blev afholdt to debatarrangementer og 
undervisning i Digitale Fodspor. Der blev planlagt 
et cryptoparty og arbejdet med en skærmbaseret 
awareness kampagne på bibliotekernes skærme.

DEBATARRANGEMENTER
I oktober blev der afholdt to debatarrangementer 
med de samme oplægsholdere (Pernille Tran
berg og Anders Kjærulf) på Åby Bibliotek og på 
Vigerslev Bibliotek. Der deltog i alt fire skoleklas
ser ved de to debatarrangementer. 

WEBSITE
www.digitalefodspor.dk
Fordi vi ønskede at arbejde med forholdet mellem 
statiske og dynamiske kommunikationsflader i 
projektet, og fordi vi ønskede at videreføre nogle 
af de gode erfaringer fra www.digitalabc.dk, blev 
der også udviklet et website til kampagnen. 

Projektaktørerne valgte at skabe en statisk hjem
meside. Også her blev de unges refleksioner, 
ekspertudtalelser og eksisterende informations 
og kampagnemateriale det bærende element, 
men i modsætning til på Facebook blev der på 
sitet også plads til længere og mere indholds
tunge artikler – dog nøje udvalgt til målgruppen.

Hensigten med websitet var at skabe et anker 
i kampagnen, et sted hvor informationen ville 
være samlet på en overskuelig måde, og for
ventningen var, at sitet primært ville blive brugt i 
skolesammenhæng eller af bibliotekspersonale. 
Fra feedback ser dette ud til at holde stik – sitet 
er blevet brugt til skoleopgaver og til planlæg
ning af biblioteksintroduktioner i emnet. 

Websitet har været med til at understøtte projek
tets intention om både at ramme målgruppen 
i skolesammenhæng og i fritidssammenhæng. 
Men websitet har ikke været en bærende del i 
kampagnen og set retrospektivt ville et website 
ikke have været et nødvendigt element i en kam
pagne målrettet netop denne målgruppe. 

Hvis den oprindelige målgruppe (1317 år) havde 
været bibeholdt, hvor der i højere grad skulle 
tænkes i information til forældre og lærere, ville 
websitet have haft en mere markant rolle, og hvis 
der fremadrettet skal arbejdes videre med Digitale 
Fodspor, vil websitet være et godt fundament at 
bygge videre på til undervisningsmaterialer m.m..



Undervisningsgangene blev brugt til at skabe 
materiale til kampagneelementerne. Men de 
viste også med al tydelighed, at det er nødven
digt, at der bliver arbejdet målrettet med at ska
be undervisningstilbud for udskolingsklasserne 
og ungdomsuddannelserne, fordi eleverne f.eks. 
i opgaveskrivningssammenhæng kan komme 
ind på sites og på emner, hvor de kan bringe sig 
selv i søgelyset hos f.eks. efterretningstjenester. 
Hvor dette er et klart OBSpunkt på journalist
uddannelsen, så er det ikke en problemstilling, 
der på nuværende tidspunkt varetages i udsko
lingen og på ungdomsuddannelserne.   

CRYPTOPARTY 
Et cryptoparty er et arrangement, hvor man 
lærer, hvordan man kan blive mere privat på 
nettet. Man bliver præsenteret for krypterings
værktøjer og får sat sine devices op med gode 
privatlivsindstillinger. Dette kan kombineres 
med en præsentation af vigtigheden af at tænke 
over, hvilke privatlivsindstillinger og digitale 
værkstøjer man bruger. 

I Aarhus blev der planlagt et cryptoparty, hvor 
en række af landets førende eksperter kom for 
at assistere de deltagende skoleelever. Der var 
plads til fem klasser til arrangement. Under 
afviklingen af det planlagte cryptoparty skete der 
det uhensigtsmæssige, at de skoleklasser, der 
var gjort aftale med, ikke dukkede op. 

Fordi der var samlet så mange ressourceperso
ner inden for feltet, valgte vi til gengæld at bru
ge dagen til at formulere et fremtidigt samarbej
de om netop dette emne. En række forskellige 
aktører har meldt sig på banen til at udbygge 
dette samarbejde og skabe et projekt, hvor der 
både arbejdes med undervisningsmaterialer, 
kampagner, kompetenceudvikling m.m..    

Debatarrangementerne blev bygget op som en 
kombination af præsentationer fra eksperter, 
gruppearbejde, øvelser og en plenumdebat. Ved 
begge arrangementer blev der skabt en god de
bat mellem skoleklasserne og eksperterne.  

Debatarrangementerne viste, at de 1517 årige 
er en meget relevant målgruppe, fordi de grun
det de mange skift i deres liv i højere grad får 
kontakt med forskellige sammenhænge, hvor 
omtale på nettet kan have betydning – f.eks. 
fritidsjobs og udlandsophold. 
  
Debatarrangementerne blev desuden brugt til 
at skabe materiale til kampagneelementerne i 
projektet – billeder, statements, filmklip og til at 
få en fornemmelse af målgruppens tanker om 
privatliv på nettet.   

UNDERVISNING I DIGITALE FODSPOR
I efteråret 2015 deltog projektgruppen som 
sparringspartner på udformningen af et 
undervisningsforløb, som blev udbudt af 
Hovedbiblioteket på Dokk1. Der blev afholdt 
tre undervisningsseancer for 9. klasser og 
ungdomsuddannelser, men mange flere klasser 
tilkendegav interesse for at deltage. 

Undervisningen bestod af en lang række eksem
pler på, hvor og hvornår det er relevant at være 
bevidst om privatlivsindstillinger og om, hvad 
man skriver på sociale medier. Samtaler om, hvor 
man søger og hvordan. Øvelser og dialoger mel
lem eleverne. Plenumdiskussioner om både det 
problematiske ved overvågning og de spændende 
muligheder, der opstår ved muligheden for nye 
forretningsmodeller og det at man kan opdages 
som talentfuld, upcoming stjerne online.



AFRUNDING OG KONKLUSION
Privatliv på nettet er et vigtigt emne for alle, som 
har et online liv. I og med, at vores online liv tager 
til, at der bliver mere overvågning, at helt nye for
retningsområder opstår, bliver nødvendigheden 
for viden og bevidsthedsskabelse mere og mere 
vigtig. At kunne begå sig på nettet, at kunne pas
se på sig selv og andre på nettet hører dermed i 
den grad til som en del af dannelsesbegrebet. 

Bibliotekerne har set fra projektets synsvinkel 
både en stor mulighed for og forpligtelse til at 
gå ind i arbejdet med Digitale Fodspor, fordi 
der i den grad er brug for folkeoplysning til alle 
borgere på feltet. 

Det er dog en opgave, der er så stor, at det ikke 
er muligt at løfte den som enkelt institution. 
Der er brug for at tænke på både uddannel
sesliv, arbejdsliv og fritidsliv. Der skal tænkes i 
kampagner, der bruger såvel traditionelle som 
nye formidlingskanaler. Men kampagner skal 
understøttes og følges op med undervisnings
materialer og arrangementer – hverken biblio
tekspersonalet eller lærerne er tilstrækkeligt vi
dende om området til, at de i tilstrækkelig grad 
kan understøtte befolkningen til at gebærde sig 
mere privat på nettet. 

TILSTEDEVÆRELSE PÅ SKÆRME  
I BIBLIOTEKSRUMMET
Sideløbende med den digitale kampagne blev der 
sendt billedmateriale rundt til biblioteker og det 
blev offentliggjort i Perspektiv, at biblioteker kun
ne kontakte projektledelsen med henblik på at få 
billedmateriale til udprint, til bibliotekernes egne 
facebooksider, instagramprofiler og skærme. 

I løbet af november kørte der billeder af unge 
på skærmene på Dokk1. Lokalbibliotekerne i 
Aarhus udsendte billeder via deres instagram. 
Rundt i landet skete der noget tilsvarende – 
f.eks. i København, Slagelse og Herning. 

Projektet anbefaler at 

 » Der udvikles noget undervisningsmateriale, 
som bibliotekerne kan bruge til at udbyde 
undervisning i emnet. 

 » At der skabes en bevidsthed i udskolingen og 
på ungdomsuddannelserne. 

 » At der udvikles cryptoparties og andre 
arrangementsformater om emnet, fordi det 
skaber en god dialog med målgruppen om 
problemstillingen, og det er en metode til at 
give målgruppen håndgribelige værktøjer. 

 » Der tages udgangspunkt i de unges liv og 
refleksioner, når man vil debattere eller på an
den måde skabe opmærksomhed på emnet. 

 » Der tænkes i en kombination af digital og 
fysisk tilstedeværelse.



Privatliv på nettet har stort fokus f.eks. ved 
Medierådet for Børn og Unge, i bibliotekariske 
kredse, i politiske kredse og ind i journalistiske 
og ITsikkerhedskredse, og dermed findes der 
en række pionerer og kompetente kræfter rundt 
i landet, som vil kunne bidrage væsentligt ind i 
et sådant samarbejde. 

De helt overordnede anbefalinger fra projektet 
skal således være, at: 

 » Bibliotekerne går aktivt ind i arbejdet med 
at skabe bevidsthed og viden om privatliv 
på nettet.

 » Bibliotekerne anser privatliv på nettet som et 
lige så relevant emne i forhold til skoleklas
serne som andre emner, der udbydes under 
paraplyen ’informationskompetence’. 

 » Der skabes et fremtidigt samarbejde om at 
udbrede arbejdet med Digitale Fodspor og 
involvere en række aktører.



FOR YDERLIGERE INFORMATION OM PROJEKTET KONTAKT:

 » Udviklingskonsulent Louise Overgaard 
ITK Lab, Aarhus Kommune: mlog@aarhus.dk

 » Afdelingsleder Anne Vest Hansen 
ITK Lab, Aarhus Kommune: anvh@aarhus.dk

 
FØLGENDE HAR VÆRET INVOLVERET I PROJEKTET
Styregruppe 

 » Anne Vest Hansen, afdelingsleder 
ITK Lab, Borgerservice og Biblioteker (projektejer)

 » Susanne Gilling, chef for lokalbibliotekerne 
Borgerservice og Biblioteker

 » Claus Hjorth, kontorchef for medierådet 
Medierådet for børn og unge

Projektledere

 » Britta Marie Wätzold 
ITK Lab, Borgerservice og Biblioteker

 » Louise Overgaard 
ITK Lab, Borgerservice og Biblioteker 

Projektdeltagere

 » Rasmus Nørgaard 
Lokalbibliotekerne, Borgerservice og Biblioteker 

 » Lisbet Vestergaard 
Københavns Kommunes Biblioteker

 » Lone Hejlskov Munkeberg 
Medierådet for børn og unge

Tak for stor hjælp fra dygtige og engagerede medarbejdere fra  
Center for Læring, Slagelse Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne,  
Vigerslev Bibliotek, Københavns Hovedbibliotek, Kirsebærhavens Skole, 
Elise Schmidt Skole, Hovedbiblioteket i Aarhus og Åby Bibliotek.

Lidt omtale af projektet
Medierådet for Børn og Unge: tinyurl.com/hkeq2t9
Perspektiv: tinyurl.com/hwcmvq9
Aarhus Kommune: tinyurl.com/zuk3npu


