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Beretning om anvendelse af bevilling fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Digitalsuperkarma.dk handler om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Materialet består dels 
af websitet digitalsuperkarma.dk, dels af 100 gratis klassesæt med elevtekster, opgaver og øvelser inden 
for områderne etik, lovgivning, rettigheder, stress og identitet, materiale til at udforme klassens egne 
online trivselsregler samt et lærerunivers med lærervejledning, forløbsbeskrivelse, beskrivelse af lærerens 
rolle, link til bestilling af det fysiske materiale samt en side med gode råd til forældre. Desuden består 
projektet af en trivselsmåling, hvor klassens trivsel på de sociale medier måles før og efter arbejdet med 
materialet. 

Materialet er udviklet med mobbefaglig bistand fra RedBarnet (stammer fra projekt Mobbestop), trivsels-
faglig bistand fra mobbeforsker Stine Kaplan Jørgensen samt didaktisk bistand fra en udskolingslærer 
fra Bistrupskolen. Det er produceret med støtte dels fra Undervisningsministeriet, dels fra TrygFonden 
(stammer fra projekt Mobbestop) og er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen.

Klassesættet indeholdende lærervejledning, øvelser og plakater er distribueret ud til skoler over hele 
landet. Der har været større efterspørgsel på det trykte materiale, end vi har kunnet efterkomme. De 100 
klassesæt blev revet væk på to uger. De skoler, der ikke har kunnet få et trykt klassesæt, er i stedet blevet 
henvist til at downloade materialet fra digitalsuperkarma.dk, hvor det øvrige undervisningsmateriale også 
ligger.

Der har både været massiv interesse direkte fra skoler og fra flere kommuner. I Sønderborg Kommune har 
‘Udvikling Skole og Dagtilbud’ fx afholdt netværksdag for PLC’erne, hvor materialet er blevet demonstre-
ret, og de har afholdt et tilsvarende arrangement for deres faglige vejledere. Desuden har Skoleforvalt-
ningen i Aalborg Kommune og Klubberne i Roskilde Kommune valgt at benytte materialet. Endvidere vil 
Den Frie Lærerskole bruge materialet til et forløb om digital dannelse til deres lærerstuderende. Her-
udover har en underviser på STU (Særligt tilrettelagt uddannelse) på CSV udtrykt ønske om at benytte 
materialet, og Sex og Samfund har ønsket at se det til inspiration.

Materialet er lagt frit tilgængeligt på materialeplatformen emu.dk både som relevant for danskfaget, 
samfundsfag (socialisering) samt Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (sundhed og 
trivsel): https://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/uvmat/?q=digital%20superkarma

Der ligger link til materialet på YouGlobes hjemmeside (youglobe.dk/undervisningsmateriale). Vi har 
informeret om materialet på YouGlobes facebookside, i YouGlobes nyhedsbrev og i relevante Face-
book-grupper for lærere, og der har været annonceret i Folkeskolens nyhedsbreve og på folkeskolen.dk. 
Materialet er desuden blevet omtalt på andre Facebook-sider, fx på Center for Digital Dannelses face-
bookside. 
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