
EN GUIDE TIL FORÆLDRE
NÅR DIT BARN HAR ET STORT FORBRUG AF SOCIALE MEDIER

INTRODUKTION 

DENNE FOLDER HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, SOM ER 
INTERESSEREDE I ELLER BEKYMREDE FOR DERES BØRNS FORBRUG 
AF SOCIALE MEDIER. 

FOLDEREN SIGTER EFTER AT KLÆDE FORÆLDRE PÅ, TIL AT STØTTE 
DERES BØRN I AT FÅ ET FORNUFTIGT, KRITISK OG VELOVERVEJET 
FORBRUG AF OG FORHOLD TIL SOCIALE MEDIER. 

RIGTIG GOD LÆSELYST!

OFFLINE HILSNER FRA TEAMET I PSYKOOGHUSET, DABECO



Intro – og Dabecos WHY

Teknologi er ikke neutral. 

Alt for længe har vi tilgodeset techindustriens forretningsmodeller på bekostning af børn og unges frihed til et liv 
med fysiske fællesskaber, fysisk aktivitet og sunde søvnvaner.

Menneskets virtuelle data er nemlig blevet verdens mest værdifulde enhed, og det har betydning for børns
måde at udleve deres barndom på.

Techindustriens økonomiske modeller bygger kort fortalt på at høste menneskets virtuelle data. Det vil sige, at 
techvirksomhederne har en stor interesse i at fastholde os på lige netop deres platform så lang tid som muligt. 
Således kan techindustrien indsamle viden om vores interesser, præferencer, køn, alder, social klasse, økonomi
etc.

Denne viden sælger techvirksomhederne videre til andre virksomheder, som ønsker at målrette deres annoncer, 
kampagner og reklamer til de helt rigtige personer.

Ifølge Susan Shuboff, forfatter til bogen, overvågningskapitalismen i en digital tidsalder, har vi ubevidst tilladt
at gøre vores liv, herunder også vores børns barndom til en kommerciel vare, hvor tid, opmærksom og 
nærvær handles på en ureguleret markedsplads.

Og techindustrien har ikke vores familieliv som deres primære interesse. Techindustrien skyer ingen midler
ift. at installere meget kraftfulde adfærdsdesigns som fastholder og manipulerer fordi det er denne måde
deres forretningsmodel er bygget op.

Den afledte effekt heraf er derfor også at vi har gjort vores børns barndom til et anliggende techindustrien
råder over.

Det ønsker vi at ændre. Vi ønsker at give børn og unge friheden tilbage, så de ikke lever det liv techindustrien
ønsker, men det liv de selv ønsker og har brug for.



Er et overdrevent brug af sociale medier et symptom på mistrivsel? 

Det er vigtigt som forælder at finde ud af om et overdrevent forbrug af sociale medier er et symptom på en
underliggende mistrivsel, eller om det er omfanget af timer bag skærmen som har katapulteret den unge ind i 
mistrivsel. 

Hvis det er førstnævnte, giver det mening, at rette sin opmærksomhed derhen, hvor den unge ikke trives. 

Trives den unge i skolen? 

I hjemmet? 

Handler det om ensomhed? 

Eller hvor fungerer livet ikke hensigtsmæssigt? 

Ofte møder vi forældre, som kan nikke genkendende til, at den overdrevne brug af sociale medier først for 
alvor tog fart efter en svær tid, men den svære tid er aldrig blevet bearbejdet for den unge. 



Et overdrevent brug af sociale medier kan resulterer i stress, angst og depression

Hvis vi sidder længe på vores sociale medier foregår det ofte fysisk-isoleret, fysisk-inaktivt og ofte om natten. 

Disse områder er vitale byggesten i alle unges liv. 

Begynder den unge at udleve en ungdom med et stort fravær af fysisk kontakt til deres venner og familie? 

Begynder den unge at udleve en ungdom med et manglende kontakt til deres mor og far, stopper med at være
nærværende?

Begynder den unge at udleve en ungdom med begrænset fysisk aktivitet og søvn? 

I så fald vil der ikke gå længe før tristheden og angsten banker på. 

Eksistentiel mistrivsel opstår nemlig ikke altid pga. det vi gør, men snarere pga. det vi IKKE gør.



HVAD KAN VI SOM FORÆLDRE GØRE?



Skærmfrie senge

Vores seng associeres til det vi gør i den. Hvis vi er vant til at falde til ro i vores seng, vil vores hjerne automatisk
associere vores seng til ro og søvn. 

Hvis vores seng derimod er associeret til, at nu skal vi underholdes af serier, game og scrolle, så vil vores hjerne
automatisk associere til underholdning. 

Derfor kan det være fatalt, at have sin skærm med i sengen. 

Det andet der sker er, at skærmen i form af sit skarpe lys forhindrer vores hjerne i at udskille søvnhormonet
melatonin, og som konsekvens heraf bliver det sværere at falde i søvn. 

Vi anbefaler derfor alle familier at gå offline to timer før sengetid. Det vil sige, at fjernsyn, iPad, telefon og 
computer er slukket og lagt til opladning, i et rum man ikke færdes i. 

Her kan det være en god idé at læse en god bog og købe et vækkeur. 

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at skærmtid påvirker søvnen negativt. 



Hav en fælles front som forældre

Både samlevende og fraskilte forældre bør have en fælles front, med nogle ensrettede skærmregler i 
hjemmet. 

Sørg for at have en fælles front, hvis I er to forældre, uanset om i er samlevende eller ej. 

Børn finder lynhurtigt ud af, at far siger nej men mor siger ja eller omvendt. Det kan skabe afstand
imellem jer som forældre, og det kan overlade barnet til sig selv med at skulle navigere i diverse regler. 

I de værste tilfælde, fravælger barnet de forældre, som er bærer af bekymringen og bringer af reglerne. 
Det er ikke fair overfor hverken barnet, eller de forældre som bliver oplevet som den grove.



Hav en fælles front med dit barns kammeraters familie

Mange forældre oplever, at de står meget alene med deres problem. De tror, at de er de eneste som oplever
disse konflikter i hjemmet, og føler sig ofte både skyldige og skamfulde, fordi de oplever at de har fejlet som
forældre, og mistet kontrollen med deres barn. 

Derfor vil vi gerne opfordre dem altid til at kontakte de andre forældre i skolen og lærerne. Herved kan det 
blive til en fælles snak om hvilke ønsker man har for sit barns fritidsliv. 

Selv hvis det viser sig, at forældrene ikke er enige, så giver det mulighed for at tale med de forældre som
oplever noget lignende, uden at man måske vidste det. 

Det kan give anledning til fælles skærmfrie perioder, hvor børnene får friheden til at lege med hinanden
analogt. 



Skærmfrie åndehuller

Det er afgørende at I finder skærmfrie åndehuller -

et sted hvor jeres børn ikke engang skal tænke over om han/hun må spille computer eller se youtube, være på
Instagram eller TikTok

Offline alternativer til rådighed

Sørg for at lave noget med jeres børn, som ikke involverer skærme.

Selvom barnet måske ofte vil sige nej, så er det vigtigt at man løbende og vedholdende tilbyder offline 
alternativer til computeren og telefonen. Det kan være alt lige fra en skitur til en gåtur. 

Gør jer overvejelser om, hvad jeres barn plejede at synes var hyggeligt at lave sammen. 

 Spille tennis, 

 se en film, spille skak, besøge familie, hvad som helst. 

 Sommerhustur

 Fisketur

 Fritidsinteresser såsom spejder, fodbold, musik, dans



Brug ikke de sociale medier som gulerod

Brug aldrig computeren eller telefonen som gulerod i forhandlinger om offline samvær med familien
eller andre. 

Lad det offline liv og det nærvær det medfører være et gode i sig selv. Ellers vil den unge blot gøre hvad I 
siger eller foreslår for at få skærmtid, og så vil de have sværere ved at nyde det. 



Vær forbilleder

Alle kender ordsproget, ”Gør ikke som jeg gør, men gør som jeg siger”. Men grunden til at dette ordsprog findes
er netop, at børn i høj grad bliver formede af deres forældres handlinger. 

Hvis far og mor checker mails, taler i telefon, ser netflix, er på sociale medier, så vil barnet naturligvis også gøre
det. 

Både fordi det er en blåstempling af den adfærd, men også fordi, at hvad søren skulle de ellers lave? 

Det er vigtigt, at forældre overvejer, hvor ofte de selv tager telefonen op af lommen, og hvad de laver med den. 

Deler de billeder af deres børn uden at spørge? 

Kan de finde på at svare på en sms, midt i en samtale?

Stiller telefonen sig i vejen for, at deres børn kan komme i kontakt med dem når de er i samme rum?

Forskning viser:

jo mere skærmtid forældre har, jo mere skærmtid har deres børn. 

Derfor: læg jeres egne skærme væk. Hvis der skal checkes mails eller bestilles varer, så gør det på arbejdet, et 
hjemmekontor, eller i et andet rum. 



Lys og frisk luft

 Børn har brug for lys og luft

 Lad aldrig jeres børn sidde isoleret på værelserne

 Åben døren til deres værelse

 Luft ud

 Altid opfordre til at være fysisk sammen



Tal med jeres børn om deres liv på de sociale medier

 Hvilke platforme bruger de?

 Hvad bruger de dem til?

 Hvad kan de godt lide ved de forskellige sociale medier?

 Tal med dem om god skik, især angående deling og mobning



Forældrekontrol vs forældreinteresse

 Unge mennesker hvis forældre I højere grad kontrollerer deres brug af sociale medier
har bedre mental sundhed. 

 Men det er samtidig vigtigt, at de ikke overskrider børns grænser og ret til privatliv.

 Men husk, at telefonens tilgængelighed ofte er en stor del af nøglen. 
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Hvad anbefaler andre lande?



WHO’s anbefalinger 

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har givet konkrete anbefalinger for børns brug af 
skærme. De udtaler, at der på trods af svag evidens er stærke anbefalinger for, at børn fra 
0-2 år ikke eksponeres for skærm af nogen art. 

Børn fra 2-5 år bør ikke eksponeres for skærme i mere end 1-time dagligt. Disse 
anbefalinger er er hjælpsomme og bidrager til at børn får sunde fysiske aktivitetsvaner 
med fra barnsben, så de ikke oplever utilsigtede livsstilssygdomme i voksenlivet.



NIH’s anbefalinger 

National Institutes of Health har ansvaret for offentlige sundhedsanbefalinger i 
USA. 

NIH anbefaler, at børn og unge op til 14 år maksimalt sidder foran en skærm 2 
timer dagligt. 

Anbefalingerne er opstået som følge af forskning, de har foretaget i børn og 
unges hjerneudvikling. Her kunne de påvise, at mere end 2 timers skærmtid 
dagligt hos unge i alderen 11-14 år forårsager et nedsat kognitivt 
funktionsniveau. 

Det vil sige, at børnene mister funktioner i blandt andet deres hukommelse, 
koncentration og evne til at planlægge aktiviteter. 

Ved mere end 7 timer ses ændringer i hjernens strukturer. Vi ved, at hjernen er 
formbar og udvikler sig via de stimuli den får. Derfor giver det mening, at der 
med en relativt ensidig form for stimulus vil være områder i hjernen, som ikke 
udvikles tilstrækkeligt. 

I Danmark har vi for nuværende ingen nationale anbefalinger for skærmtid, 
men både børnelæger i USA og Canada har lavet nationale guidelines for 
skærmtid på 2 timer op til alderen 14 år.



Anbefalinger på et kontinuum 

Det kan være svært at lave skærmtidsregler uden hensyn til hvad skærmen bruges til. 

Der er stor forskel på at skrive en stil på en computer og streame YouTube uden 
meningsfuldt indhold. 

Derfor opererer vi i Dabeco med et kontinuum fra ’grøntsagsskærm’ til ’sukkerskærm’, når 
vi vejleder og vurderer, hvorvidt skærmforbruget fremmer trivsel og læring eller andre 
meningsfulde aspekter i barnets liv. 

Såfremt digitale medier anvendes til at skabe meningsfuldhed, kan man strække de to 
timer, der anbefales. 


