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Kære lærer,

Dette års skolekonkurrence er baseret på arbejde med forskellige spilbaserede værktøjer. De tag-
er alle udgangspunkt i scenarier, der kan opstå på digitale medier. Arbejdsformen giver anledning 
til refleksion og læring blandt eleverne.

Værktøjerne kan anvendes særskilt. Det samlede forløb kan gennemføres på 2 - 4 lektioner.  
Dertil kommer produktionen af en kort video. Videoen baseres på de erfaringer, klassen får,  
når  eleverne arbejder med værktøjerne. For at deltage i konkurrencen skal den færdige video 
uploades til Telenor senest d. 15. oktober 2021.

UDBYTTE AF FORLØBET PÅ KLASSENIVEAU
Arbejdet med #digitalpænt-værktøjerne er med til at styrke elevernes kompetencer til at handle 
i digitale kontekster og hjælper med at skabe en sund kultur i klassen omkring kommunikation 
og opførsel i den digitale verden. Det giver eleverne mulighed for at reflektere over - og forstå 
forskellen på - digital og fysisk kommunikation, og hvordan dårlig digital adfærd påvirker andre. 
Som en del af materialet indgår der refleksionsspørgsmål og idéer til, hvordan I som klasse viser 
jeres arbejde med digital trivsel til klassens forældre. Dette er inkluderet for at fremme kommu- 
nikationen om digital mobning mellem skole og forældre og hjælpe eleverne med at åbne sig 
over for deres forældre og lærere, når de oplever digital mobning.

UDBYTTE IFT. FÆLLES MÅL FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET
Materialet arbejder med følgende trinmål for danskfaget (4. 5. og 6. klassetrin):
·   Eleven kan begå sig i et virtuelt univers
·   Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet
·   Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation
·   Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet
·   Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet

Derudover understøtter det følgende elevpositioner, inden for det tværgående tema  
IT og medier:
·   Eleven som kritisk undersøger
·   Eleven som ansvarlig deltager

PÅ DE FØLGENDE SIDER VIL DU FINDE EN  
VEJLEDNING TIL, HVORDAN I ARBEJDER MED  
#DIGITALPÆNT-VÆRKTØJERNE SAMT EN GUIDE  
TIL VIDEOPRODUKTIONEN.
I denne vejledning kan du se, hvordan I tilgår værktø-
jerne, og hvordan de anvendes. Og på telenor.dk/digital-
pænt er der adgang til øvrige materialer, I skal anvende i 
forbindelse med jeres deltagelse i konkurrencen.

Rigtig god fornøjelse!
Hilsen #digitalpænt-teamet, Telenor

#digitalpænt- 
skolekonkurrence 2021

KONTAKT  
#DIGITALPÆNT-TEAMET 
Såfremt du har spørgsmål, 
idéer eller  vil dele dine 
oplevelser med os, er du 
velkommen til at skrive til os 
på: digitalpaent@telenor.dk.
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#digitalpænt-spillet indeholder forskellige værktøjer, der kan benyttes særskilt eller i sam- 
menhæng. Nedenfor kan du se en oversigt over - og en kort beskrivelse af - det materiale, der 
er tilgængeligt. Ud fra dine ønsker og tiden til rådighed kan du tilrettelægge, hvordan du og din 
klasse arbejder med emnet.

For at deltage i konkurrencen skal I minimum anvende et af værktøjerne og efterfølgende på  
baggrund af erfaringerne producere en film, som indsendes til Telenor.

PLENUMARBEJDE - ET INTERAKTIVT ONLINE-VÆRKTØJ (SIDE 5)
Et interaktivt værktøj der tilgås med smartboard og mobile devices. Klassen arbejder sammen  
ud fra realistiske scenarier, der forekommer på aktuelle medier. Eleverne har mulighed for at  
diskutere og reflektere over deres digitale adfærd.

Plenumarbejdet kan gennemføres på 1 - 2 lektioner. Dertil kommer cirka en times forberedelse 
for læreren, inden spillet gennemføres.

GRUPPEARBEJDE - ET ANALOGT WORKSHOP-VÆRKTØJ (SIDE 8)
Et analogt værktøj, der downloades og printes. Klassen arbejder i grupper og spiller nogle fiktive 
roller, mens de skaber en dialog, der kunne forekomme på digitale medier. Eleverne får mulighed 
for at spille en rolle, der udviser en anden adfærd og taler anderledes, end de selv ville gøre.
Gennem rollespillet oplever de, hvordan det føles, når man selv udsættes eller udsætter andre 
for dårlig digital adfærd.

Gruppearbejdet gennemføres på 1- 2 lektioner. Dertil kommer cirka en times forberedelse for 
læreren, inden gruppearbejdet gennemføres.

KLASSEDISKUSSION (SIDE 11)
Plenum- og gruppearbejdet indeholder spørgsmål, der giver anledning til diskussioner i klassen. 
Som afrunding på arbejdet kan det være en fordel at have en fælles diskussion i klassen, hvor alle 
eleverne kommer til orde, og hvor der drages konklusioner, der kan bruges som fælles pej- 
lemærker og henvises til ved senere lejligheder, når det er relevant.
Diskussionen kan gennemføres på minimum 15 minutter afhængig af graden af facilitering (af 
læreren). Dertil kommer cirka en halv times forberedelse.

DO’S AND DON’TS (SIDE 11)
For at forankre resultater af arbejdet i klassen, kan der udarbejdes en DO’s and DON’Ts for klas-
sen. Den kan hænges i klasselokalet, udbredes på skolen fysisk som plakater eller lægges på 
intra.

Vejledning til  
#digitalpænt-spillet
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DO’s and DON´Ts giver ligeledes anledning til at tage klassens arbejde videre til et forældremøde
eller hjem til de enkelte familier. Ved at gøre det konkret og sætte arbejdet ind i en enkel og let 
forståelig ramme bliver det nemmere for eleverne at fortælle om deres oplevelser og det, de har 
lært.

Kan gennemføres på cirka en lektion. Dertil kommer cirka en halv times forberedelse.

FILMPRODUKTION (SIDE 12)
For at deltage i konkurrencen om en præmie på 10.000 kr. til en oplevelse for klassen skal der 
produceres en film, der sendes ind til Telenor senest 15. oktober 2021. Filmen må maksimalt vare  
to minutter og skal tage udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med værktøjerne.  
Filmen er klassens budskab til andre om, hvorfor og hvordan digital mobning skal bekæmpes  
og forebygges.

Tidsforbruget varierer.

UPLOAD AF FILM TIL TELENOR (SIDE 13)
Find vejledning til, hvordan du uploader videoen, brugernavn mv.

TILRETTELÆGGELSE
Du kan selv tilrettelægge, hvordan du vil arbejde med materialet.
Arbejdet med de enkelte værktøjer kan - med god forberedelse eller ved gentagelser - gennem- 
føres på en lektion. Der er derfor god mulighed for at genbruge materialet og arbejde med emnet, 
når behovet opstår.

Hvis plenumarbejdet og gruppearbejdet kombineres og gennemføres samlet, kan det gøres  
på 2 - 4 lektioner.

Diskussioner og DO’s and DON’Ts fungerer som opfølgning på arbejdet med plenum-  
og gruppearbejdet.



/ 5#digitalpænt

HVAD SKAL DER TIL FOR AT SPILLE SPILLET?
Spillet gennemføres i et klasselokale. Læreren benytter et 
smartboard, der skal være tilsluttet internettet via en computer. 
Vi anbefaler at bruge Chrome eller Safari-browseren. Internet 
Explorer understøttes ikke.  

Eleverne anvender et device (der ligeledes skal være tilsluttet 
internettet) i form af en smart-phone, en tablet eller en com-
puter.

Plenumarbejdet kan gennemføres på 1 - 2 lektioner

SCENARIER
Spillet er baseret på scenarier, der tager udgangspunkt i: YouTube, Instagram, Roblox og Inter- 
netfora (sportsforum). I hvert scenarie udspiller der sig en handling mellem nogle hovedpersoner 
og deres klasse. Valget af medier og handling er så vidt muligt tilpasset både piger og drenge,
og de tilgodeser, at erfaringerne med digitale medier er forskellige i 4. og 6. klasse. I scenarierne 
behandles forskellige temaer inden for de udfordringer, der kan være med at bruge medierne, og 
hvilken slags digital mobning der kan opstå.

EN ONLINE PLATFORM
Læreren benytter et smartboard og tilgår spillet via en computer forbundet til internettet,  
ved at indtaste følgende URL: www.digitalpaent.dk

Under opstartsfasen af spillet vil der på lærerens smartboard blive vist en QR-kode,  
som eleverne kan scanne med kameraet på deres device for at få adgang til spillet.

Alternativt kan eleverne tilgå spillet ved at indtaste følgende URL: www.digitalpaent.dk/login

FORBEREDELSER
Inden I begynder på spillet, anbefaler vi:
·    At du gennemlæser alt materialet, så du har kendskab til både scenarier og de  

spørgsmål, der indgår.
·    At du selv forbereder nogle spørgsmål, der undervejs i spillet kan være gode til at skabe  

konstruktive, nærværende og ærlige diskussioner i din klasse.
·    At du tjekker udstyret, samt prøver at logge på både på lærer- og elevniveau.
·    At du gennemgår hele spillet, både som lærer (på smartboard) og elev (på device)  

for at blive bevidst om forløbet og tryg ved platformen.

INDEN TIMEN STARTER
Du logger på platformen med klassens smartboard (via en computer), inden timen starter,  
så spillet er klar, når eleverne introduceres til det.

Plenumarbejde

TIP!
Vi anbefaler at  
bruge Chrome  eller  
Safari-browseren.  
Internet Explorer  
understøttes ikke.
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SPILLET SÆTTES I GANG
Når timen starter, introduceres eleverne til spillet, og alle elever logger på platformen efter  
følgende fremgangsmåde:

1. Åben en browser og gå ind på www.digitalpaent.dk
2. På smartboard vises et #digitalpænt-logo og en “Start”-knap 
3. Du trykker “Start”, og I kan nu vælge hvilket scenarie, I vil arbejde med 
4. Når I har valgt scenarie, trykker du på “Plenumarbejde” 
5. Nu beder du alle eleverne finde deres device frem (smartphone, tablet eller computer) 
6. De går derefter ind på platformen ved at scanne QR-koden, der vises på smartboard, eller ved 

at åbne en internetbrowser og indtaste URL’en: www.digitalpaent.dk/login.

Eleverne logger nu ind på spillet ved at indtaste koden, der består af fire symboler, som kan ses 
på smartboardet. På smartboardet vises et tal med det antal elever, der er logget ind. Gå efter at 
alle er logget ind, men det er også ok at gå i gang, selv om der mangler et par stykker for at sikre  
fremdrift.

I er nu klar til at gå i gang.

TIPS!
Gå rundt til eleverne og hjælp dem med at logge ind - og bed dem eventuelt hjælpe 
hinanden.

Undervejs i spillet kan antallet, der er logget på, ændre sig. Det er vigtigt, at hele  
klassen så vidt muligt deltager i spillet, men det er samtidig vigtigt, at der hele tiden  
er flow og fremdrift i spillet. Det er derfor ok, hvis ikke alle er logget ind hele tiden.

VIGTIGT!
Du skal læse scenariet 
op som en historie, du 
vil fortælle eleverne. 
Du skal undervejs sikre 
dig, at alle eleverne er 
med på handlingen og 
evt. stille afklarende 
spørgsmål eller spørge 
”er alle med?”.

SÅDAN SPILLER I
1. Du trykker nu “Start” og læser scenariet op fra skærmen 
2. Du trykker videre på “Fortsæt”-knappen.
3. Undervejs fremkommer nogle spørgsmål, og eleverne  

stemmer på spørgsmålene ved at benytte deres device 
(spørgsmålene vises automatisk på elevernes device). 

4. Når alle har svaret (se antal svar på smartboard) vises 
svarene ved at klikke “Forsæt”. 

5. Når besvarelserne vises på smartboard, diskuteres  
svarene og baggrunden for disse med eleverne. 

6. Når I er færdige med scenariet, vises en knap på skærmen,  
der hedder “Afslut”. Ved at trykke på den, går skærmen  
tilbage til starten af scenariet.
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Du vil som lærer opleve, at der i diskussionerne undervejs er mulighed for at skabe forståelse, 
refleksion og læring. Det er derfor vigtigt, at diskussionerne prioriteres ved at spørge ind til  
besvarelserne på spørgsmålene og hvilke tanker og overvejelser, der ligger bag.

Vælg at diskutere de besvarelser, som eleverne kan relatere sig mest til, og som måske berører 
aktuelle temaer. Og vælg kun at gå i dybden med dem du finder mest relevante. Det er vigtigt at 
fastholde et godt flow og fremdrift i spillet, så selve scenariet gennemføres på max. 30 minutter. 
Du kan eventuelt tage diskussionerne op igen, når spillet er gennemført.

Spørgsmål til at sætte gang i diskussionerne afhænger af scenariet og de spørgsmål, som  
eleverne har svaret på. Vi har under test af spillet haft gode erfaringer med følgende:
·    At spørge eleverne “hvad tror I, de fleste har svaret?”, inden der skiftes til siden med  

visning af svarene.
·    At skabe refleksion om forskellen mellem digital og fysisk kommunikation ved at spørge  

“ville I gøre det samme face to face?”
·    At koble scenariernes udvikling til relevante oplevelser eller episoder i klassen.
·    Gode råd.
·    Svarene på spørgsmålene er anonyme. Alle eleverne skal derfor så vidt muligt have deres  

eget device under plenumarbejdet for at skabe de bedste og mest ærlige diskussioner.
·    Det sikres løbende, at så mange som muligt er logget på og deltager i spillet (ved at tjekke 

tallet på smartboardet). Men sørg for at der er fremdrift og flow i spillet.

SPROG OG MEDIEVALG
Vi har i vores valg af medier/SoMe-kanaler og vores sprogbrug i de forskellige scenarier taget 
udgangspunkt i elevernes digitale virkelighed.

Vi er bevidste om, at der kan forekomme både medier/SoMe-kanaler og sprog, der nødvendig- 
vis ikke findes hensigtsmæssigt ift. børnenes alder. Dét har vi valgt at gøre for at skabe de mest 
realistiske og troværdige situationer, der afspejler elevernes reelle digitale færden og oplevelser. 
Dette skaber grundlag for værdifulde diskussioner om, hvilke medier/SoMe-kanaler eleverne 
anvender, og hvordan de taler til hinanden og det hensigtsmæssige ift. den enkeltes alder.

Det er ikke Telenors forventning, at alle elever, der deltager i konkurrencen, benytter de nævnte 
medier/SoMe-kanaler. Med denne konkurrence ønsker vi heller ikke at opfordre eleverne til at 
gøre det – tværtimod opfordrer vi til, at de følger de angivne aldersangivelser.

TIPS!
·    Du kan skifte til forrige side ved at trykke på “Tilbage”-knapper.
·    Du kan gå helt tilbage til start ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne.
·    Fordelingen af elevernes svar vises i procenter. Systemet runder op, og derfor kan 

svarene i nogle tilfælde tilsammen udgøre 101%.
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HVAD SKAL DER TIL FOR AT SPILLE SPILLET?
Spillet gennemføres i et klasselokale.
Eleverne opdeles i grupper på tre. Hvis ikke elevantallet passer med tre i hver gruppe, placeres 
der fire i nogle af grupperne, så nogle af eleverne deles om at spille en rolle.
Grupperne placeres rundt om borde fordelt i lokalet med så meget afstand til hinanden som 
muligt.
Gruppearbejdet kan gennemføres på 1 - 2 lektioner.

FORBEREDELSER
Inden I påbegynder spillet, anbefaler vi:
·    At du gennemlæser hele materialet, så du har kendskab til både spillets metode, de enkelte 

elementer, scenarierne og hvad der skal til for at skabe den bedste dynamik i grupperne.
·    At du inddeler grupperne til gruppearbejdet - eller bestemmer dig for, hvordan du vil gøre det.
·    At du forbereder spilmaterialet.

SPILELEMENTER
Spillet består af følgende elementer, der skal printes:

Spilleplade
Spillepladen er et dobbeltsidet A3-ark med talebobler. Pladen imiterer en gruppechat eller kom- 
mentartråd på de sociale medier. Eleverne byder ind i spillerunderne ved at skrive i taleboblerne. 
Eleven, der starter, skriver i den øverste taleboble, og derefter byder de andre elever ind og ud- 
fylder taleboblerne i pilenes retninger. I hver taleboble er der en “emoji-bank”. Her kan andre 
elever tilkendegive, hvad de mener om kommentaren ved at indikere det med streger ud for de 
forskellige emojis. Eleverne sætter stregerne i emoji-banken ved andres kommentarer, inden de 
skriver deres egen kommentar.

Der skal bruges én spilleplade pr. gruppe til hver spillerunde.

Dilemmakort
Der er tre forskellige dilemmakort, og hver spillerunde tager udgangspunkt i et dilemmakort.  
Dilemmakortet sætter scenen for spillerunden og fortæller, hvem der starter spillerunden.

Der skal bruges ét dilemmakort pr. gruppe til hver runde. Det er en fordel, at alle grupper  
arbejder med samme dilemma.

Rollekort
I hver spillerunde er der tre roller, der knytter sig til spillerundens dilemma. På hvert rollekort  
står der en beskrivelse af den karakter, som eleverne skal spille, hvilke måder vedkommende 
skriver på samt personens opgaver i spillerunden. Eleverne må ikke se hinandens rollekort,  
da spillet fungerer bedst og er sjovest, hvis rollerne holdes hemmelige.

Gruppearbejde
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På rollekortene er det illustreret, hvor pænt eller grimt rollen skriver. Og eleverne skal afkrydse et 
felt, når de mener, at de har løst deres opgave i spillet.

Der skal bruges ét sæt rollekort pr. gruppe til hver runde. Det er en fordel, at alle grupper arbe-
jder med samme dilemma og dermed samme roller.

Spørgeark
Efter hver spillerunde får grupperne et spørgeark med fire reflektionsspørgsmål, som de besvarer 
i fællesskab. Spørgearket bruges til fælles opsamling i klassen efter spillerunderne.

Der skal bruges ét spørgeark pr. gruppe til hver runde.

INTROSLIDES
Der er forberedt nogle introslides, der kan vises på projektor eller smartboard. De benyttes til at 
introducere spillet til eleverne og forklarer spillets regler, og hvad der sker i en spillerunde.

På nogle af de sidste slides er der nogle eksempler på, hvordan man kan lave formuleringer ud 
fra informationerne på rollekortene. Her kan det være en god idé at få eleverne til selv at komme 
med nogle eksempler. På den måde er de med på, hvad de forventes at gøre i spillet, og hvordan 
de finder på sætninger. Få eleverne til at komme med bud på hvad man kan skrive, når man skal:
·    Bakke en anden op… (fx “du har helt ret” eller “jeg er enig med...”)
·    Sætte en anden på plads… (fx “lad være...”, “tag dig sammen” eller “stop så”)
·    Gøre grin med en anden… (fx “haha, se lige...” eller “OMG hvor er du latterlig!”)
·    Skrive noget pænt til en anden… (fx “du er nice” eller “jeg kan godt følge dig”)

Dine elever kan sikkert komme på mange flere vendinger, og her kan I også afstemme, hvor 
“grimt” I taler til hinanden i spillet.

INDEN TIMEN STARTER
Print og klip
#digitalpænt-spilmateriale og -spilleplade printes og klippes ud efter de stiplede linjer. Husk at 
spillet er designet til dobbeltprint (på begge sider). Fordel materialet så det er klart til at dele ud 
til grupperne. Hvis I vil gennemspille alle tre scenarier, skal der skal være et spil samt tre spille- 
plader til hver gruppe.

Lav grupper
Spillet spilles i tremandsgrupper, da der er 
tre roller i hvert dilemma. Går antallet af 
elever ikke op, kan to elever spille en rolle 
sammen.

Forbered introduktionen
Gør de forberedte introslides klar til at vise 
på klassens smartboard.

TIP!
Er der en eller flere elever i 
klassen, der har svært ved at 
forstå deres rolle eller formulere 
sig skriftligt, kan disse sættes 
sammen med andre elever, så de 
spiller rollerne sammen.
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SÅDAN SPILLER I
Introduktionspræsentationen gennemgås i klassen, og eleverne bliver inddelt i grupper.

1. Læreren læser første dilemma op for hele klassen og stiller nogle afklarende spørgsmål for at 
sikre, at alle har forstået scenariet og de involverede karakterer/roller.

2. Materialet deles ud til grupperne (en spilleplade + dilemmakort med tilhørerne rollekort).
3. Eleverne læser deres roller, og om nødvendigt læses dilemmaet op for klassen igen.
4. Eleverne spiller første runde ved at skrive beskeder på spillepladen (ét dilemma).
5. Spørgearket deles ud (når du fornemmer, at alle er færdige med at spille).
6. Grupperne besvarer spørgearket, hvorefter det gennemgås fælles i klassen.
7. Det brugte materiale samles ind.

Der spilles en ny runde med et nyt dilemma ved at gentage step 1 til 7.

TIPS!
·    Husk eleverne på, at de skal være helt stille under spillet (undtagen når de læser 

deres kommentar højt).  
Hvis to elever spiller en rolle sammen, må de hviske til hinanden.

·    Vi anbefaler, at der spilles mindst to runder efter hinanden.
·    Jo mere eleverne lever sig ind i rollerne, jo sjovere og mere lærerigt vil spillet være.
·    Man kan ikke skrive forkert! Nogle elever har ekstra fokus på at skrive rigtigt, når de 

skriver på et stykke papir. De skal skrive, ligesom de ville gøre på deres mobil. I kan 
eventuelt snakke om, hvorfor der er forskel på at skrive på papir og på en skærm 
(messengerbesked).
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#digitalpænt-spillet lægger op til en fælles klassediskussion. Den kan indledes med at snakke 
om, hvordan det var at arbejde med værktøjerne og spille spillet. Var det nemt, sjovt eller svært? 
Det er vigtigt, at alle elever går derfra med en god oplevelse og får snakket om, hvad der evt. har 
været svært ved at spille det og hvorfor.

Herefter kan I tage hul på diskussionen ved at starte med, hvad rollerne i spillet gjorde forkert ud 
fra beskrivelserne på rollekortene. Derefter kan du snakke med eleverne om, hvordan konflik- 
terne kunne løses, hvis det var sket i virkeligheden.

Dernæst ledes diskussionen over i mere generelle spørgsmål, hvor eleverne kan tage stilling til, 
hvordan de gerne vil være overfor hinanden på de sociale medier, så I efterfølgende kan udfylde 
jeres “DO’s & DON’Ts” på de sociale medier.

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL:
·    Hvad bliver man glad af på sociale medier?
·    Hvad er det sjoveste/bedste ved sociale medier?
·    Hvordan kan du godt lide andre opfører sig på sociale medier?
·    Hvornår går det galt på sociale medier?
·    Hvordan hjælper man en, der bliver mobbet på sociale medier?
·    Hvad kan du gøre, hvis andre går over dine grænser og taler grimt til dig på sociale medier?
·    Hvad skal du huske på, når du på sociale medier diskuterer med andre, som du er uenig med?
·    Hvordan er man sød overfor andre på sociale medier?

På baggrund af diskussionen ud fra ovenstående spørg-
smål, laver klassen en fælles “DO’s & DON’Ts”-liste over 
klassens regler på de sociale medier. I kan sammen udfylde 
“DO’s & DON’Ts” på whiteboard og derefter printe det ud i 
A3, så det kan hænge i klasseværelset.

Klassens “DO’s & DON’Ts” kan præsenteres på et 
forældremøde eller lægges ud på Forældreintra for at ind-
drage klassens forældre i, hvad eleverne har arbejdet med.

Klassediskussion -  
efter spillet

Klassens DO’s & DON´Ts 
på de sociale medier

TIPS!
Klassen kan inddeles 
i to hold, hvor det ene 
arbejder med “DO’s & 
DON’Ts”, og det andet 
går i gang med video-
produktionen.
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Baseret på jeres oplevelser og erfaringer med spillet og den efterfølgende klassediskussion skal 
eleverne skrive et filmmanuskript og producere en kort film for at deltage i konkurrencen om kr. 
10.000.- til en fælles oplevelse for klassen.

Hver klasse må uploade én film. Den må max være to minutter lang og skal uploades til Telenor         
senest den 15. oktober 2021.

MANUSKRIPT
Manuskriptet skal tage udgangspunkt i de dilemmaer og roller, de har arbejdet med. Det kan 
indeholde klassens budskab til andre børn om digital mobning. Det kan også tage udgangspunkt 
i de konflikter, de har arbejdet med i scenarierne og indeholde en løsning på konflikten, som de 
finder på i forbindelse med filmarbejdet.

I kan arbejde med filmen samlet eller i grupper, ligesom I kan anvende mediefagene (eller jeres 
erfaringer herfra) til selv at finde frem til, hvilken metode der fungerer bedst for jer.
Det er muligt at tildele eleverne i klassen forskellige roller/funktioner, der almindeligvis indgår i 
en filmproduktion. Det kan være manus, scenografi, kostumer, casting, produktion, klipning, lyd 
etc.

SAMTYKKE
Husk at du skal have samtykke fra forældrene til de elever, der medvirker i filmen. Du kan finde en 
samtykkeerklæring sammen med det øvrige materiale på Telenors hjemmeside. Disse erklæringer 
skal underskrives af forældrene og efterfølgende uploades til Telenor sammen med filmen.

MUSIK
Hvis I benytter musik i jeres film, skal I være opmærksomme på, at I skal have rettigheder til 
musikken. I kan derfor med fordel lave jeres egen musik eller vælge musik uden rettigheder eller 
med gratis rettigheder. På denne side kan du finde nogle nyttige tip: www.online- tech-tips.com/
computer-tips/free-sound-effects/

KRITERIER OG VURDERING
Filmen skal tage udgangspunkt i de temaer og problemstillinger, I har arbejdet med. Den må 
gerne tage udgangspunkt i de dilemmaer værktøjerne indeholder, eller nogle af de konkrete situ-
ationer, I har diskuteret i klassen.

Filmene må max være på to minutter og bliver vurderet ud fra et helhedsindtryk af kreativitet, for-
tolkning og formidling.

Juryen består af repræsentanter fra Telenor, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital 
Pædagogik samt journalist Jonas Pröschold fra Politiken.

Guide til  
filmproduktion
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Når I har produceret jeres film, kan du uploade denne samt samtykkeerklæringer på de medvirk- 
ende elever til Telenor, ved at gå ind på: www.digitalpaent.dk/video

Du logger ind på siden ved at benytte følgende user og password:
User: teacher 
Password: teacher

Når du er logget ind på siden, kan du læse 
instruktioner i, hvordan materialet uploades.  
Efter materialet er uploadet, modtager du en 
kvittering (automatisk genereret) og herefter 
skal det godkendes af Telenor. 

Filmen skal uploades senest d. 15. oktober 2021, og vinderen i hver af de fem regioner bliver kon-
taktet i perioden mellem d. 22. november og d. 5. december 2021.

Hvis du har spørgsmål, idéer eller vil dele klassens oplevelser med os, er du velkommen til at 
skrive til os på: digitalpaent@telenor.dk.

Hilsen #digitalpænt-teamet, Telenor

Upload af film  
til Telenor

BEMÆRK:
Vi anbefaler, at I benytter Chrome som 
browser ifm. upload.
Upload skal foregå fra en computer.  
Der kan ikke uploades fra en mobil.


