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Meeqqat inuusuttullu digitalimik atuisut 
Angajoqqaanut ilinniartunullu saqqummiineq 

 
Ullumikkut meeqqat kinguaariinni siullersaallutik sioqqani pinnguartarfinni, atuarfinni 
sinittarfimminnilu attaveqaatinik digitaliusunik atuisuupput. Meeqqat attaveqaatinik digitaliusunik 
atuisuugaluarlutik imminnut ilinniartissinnaanngillat, smartphone imaluunniit tableti atorlugu qanoq 
pissusilersussanerlutik. Meeqqat digitalimik atuinermi angajoqqaanit inersimasunillu allanit 
perorsarneqarnissamik pisariaqartitsipput, digitalimik atuineranni tasissersuisussanik 
tapersersuisussanillu. 
 
Assinik avitseqateqartarneq, digitali aqqutigalugu qinngasaarineq, hate speech, like-kulturi, 
digitalinik atuinngitsoorsinnaannginneq tusagassiuutitigullu nutaarsiassat eqqunngitsut ullumikkut 
unamminiagassat ilagaat. Qanoq meerartagut digitalimik atuinissamut perorsarsinnaavagut? 
Aamma paaqqinnittarfiit aamma angajoqqaat peqatigiillutik digitalimik atuinermi 
ingerlalluartoqaqqullugu qanoq iliorsinnaappat?  
 
Oqalugiaammi Camilla Mehlsen meeqqat inuusuttullu inuunerminni digitalinik atuinerannik 
soqutiginartunik paasissutissiissaaq angajoqqaallu inersimasullu allat meeqqaminnut – 
uagutsinnullu – digitalimik atuinermi perorsaatissiissutaasinnaasunik pitsaasunik saqqummiissaaq. 
 
Camilla Mehlsen namminersortuuvoq attaveqaatinut ilisimatusartoq ”Hvordan bliver vi digitalt 
dannede?” (Vincent F. Hendricks peqatigalugu) aamma ”Teknologiens testpiloter – 10 ting der 
ruster børn og unge til en digital fremtid”-imut atuakkiortuusoq. Suliniummi Digital (Ud)Dannelse – 
D.U.D.E Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitetiani ilinniartitseriaatsinut 
aqutsisuuvoq. 
 
 

Den 7. februar 2019 Kl. 19:00-21:00 på PI/SPS i auditoriet: Amisut 

 

Digitale børn og unge 
Foredrag for forældre og studerende på PI/SPS 

 
Nutidens børn er den første generation, der vokser op med digitale medier i sandkassen, skolen og 
soveværelset. Selv om børn bruger digitale medier, lærer de ikke af sig selv, hvordan de skal 
opføre sig med en smartphone eller tablet i hånden. Børn har brug for hjælp til den digitale 
dannelse fra forældre og andre voksne, der tager dem i hånden og støtter dem i det digitale liv. 
 
Billeddeling, digital mobning, hate speech, like-kultur, digital afhængighed, fake news. Det er nogle 
af de nye udfordringer i dag. Hvordan klæder vi vores børn på med digital dannelse? Og hvad kan 
institutioner og forældre sammen gøre for at støtte op om digital trivsel?  
 
I foredraget giver Camilla Mehlsen et spændende indblik i børn og unges digitale liv og kommer 
med gode råd til, hvordan forældre og andre voksne kan støtte op om deres – og vores – digitale 
dannelse. 
 
Camilla Mehlsen er selvstændig medieforsker og forfatter til ”Hvordan bliver vi digitalt dannede?” 
(sammen med Vincent F. Hendricks) og ”Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge 
til en digital fremtid”. Hun er didaktisk leder af projektet Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E ved Center 
for Information og Boblestudier, Københavns Universitet. 
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