
Guide til forældre om sociale medier 

 

Når dit barns skærmforbrug stiller sig i vejen for et liv med fysiske 

venskaber, nærvær og offline fritidsinteresser.  
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Introduktion 

Mange forældre oplever i dag, at Smartphonen er blevet en fast del af 

deres børns hverdag. Den er det første, de kigger på om morgenen og 

det sidste inden de går i seng. Den kan være kilde til mange konflikter og 

frustrationer hos forældre, som kan have en oplevelse af at have mistet 

kontakten til deres børn. 

I Dabeco tror vi på, at et sundt børne- og ungeliv er lig 

med meningsfulde, offline aktiviteter med venner og familie, frisk 

luft og fysisk aktivitet. Vi tror altså på, at børn og unge bør leve et 

sanseligt liv sammen med andre, med mulighed for at gøre det, som er 

vigtigt for dem. – Ikke bare det de har lyst til her og nu, men det som vi 

ved fra udviklingspsykologien er vigtigt indhold i et børne- og ungeliv. 

Det er med til at sikre trivsel og en sund udvikling. Dog ved vi også, at 

børn og unges samværsformer har ændret sig, og at det er vigtigt som 

forældre at forstå børnenes digitale liv frem for udelukkende at forbyde 

det.  

Denne folder er udviklet til forældre, som gerne vil vide mere om sociale 

medier (SoMe), og hvilken indflydelse medierne har i deres børns liv i 

dag. Folderen tilbyder desuden alternativer til aktiviteter, som man kan 

lave sammen i familien, der ikke involverer skærmen.   
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Folderen indeholder en række informationer om de forskellige sociale 

medier og vigtige opmærksomheder på deres dragende mekanismer. 

Derudover giver vi en beskrivelse af mulige og hensigtsmæssige 

interventioner.  

Vi håber på, at denne folder vil mindske konflikterne i hjemmet og mest 

af alt være et kompas for forældre, som ønsker at genoprette 

forbindelsen til deres barn, og se deres barn leve et liv i trivsel med et 

afbalanceret skærmforbrug.  

 

I er velkomne til at kontakte os for mere information om vores certificering 

i sund skærmpolitik målrettet institutioner, fritidsklubber og skoler. Vi 

tilbyder med denne certificering forældre indblik i skolens skærmpolitik 

med alt fra skærmtider, mobning på nettet, den gode tone, billeddeling, 

indføring af spil som er alderssvarende samt alternativer i form af offline 

aktiviteter.  

Dertil afholder vi foredrag for forældregrupper, faggrupper eller børn og 

unge. I er også velkomne til at tage kontakt for en uforpligtende samtale.   

God læselyst!  
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Hvad siger forskningen? 

I det følgende giver vi et indblik i hvad den nyeste forskning fortæller os 

om sunde skærmvaner.  

 

Begrænset fysisk aktivitetsniveau 

Nyere forskning fra Syddansk Universitet har undersøgt børn og unges 

fysiske aktivitetsniveau. Her fandt de, at i alderen 11-15 år lever 90% af 

piger og 83% af drenge ikke op til sundhedsstyrelsernes anbefalinger for 

fysisk aktivitet. Forskningen kunne pege på, at det primært var 

skærmtid, der forårsagede det lave fysiske aktivitetsniveau.  

 

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. 
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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 betydelige 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 USA og Canada har lavet nationale guidelines for 

skærmtid på 2 timer op til alderen 14 år.  
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Bergen Social Media Addiction Scale   

Det kan som forælder være svært at vurdere, hvornår sociale medier 

fylder for meget i barnets hverdag. Derfor har vi inddraget en række 

udsagn, som man kan præsentere for sit barn, hvis man gerne vil have 

en fornemmelse af, om det måske er gået hen og blevet til et 

overforbrug.  

Udsagnene stammer fra en test, som hedder Bergen Social Media 

Addiction Scale. Det er den test, som bliver brugt i forskning, når man 

undersøger forskellen på unge, som har et stort forbrug af sociale 

medier, og unge som ikke har. 

Udsagnene lyder således:  

• Du burger meget tid på at tænke på sociale medier eller 
planlægge hvordan du skal bruge dem  

• Du føler en trang til at bruge sociale medier mere og mere  

• Du bruger sociale medie for at glemme personlige problemer   

• Du har prøvet at skære ned på dit forbrug af sociale medier uden 
succes   

• Du bliver rastløs og bekymret/urolig, hvis du bliver forhindret I 
at bruge sociale medier  

• Du bruger sociale medier så meget, at det har haft en negativ 
effekt på dit job eller dine studier.   
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Hvis man kan svare ja til de fleste af udsagnene, kan det være en god 

anledning til at tage en snak om, hvordan I sammen kan skrue ned for 

de sociale medier i dit barns hverdag.  

 

 

 

 

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 spillene anvendes til at skabe meningsfuldhed, kan man 

strække de to timer, der anbefales.   

Nedenfor gives eksempler på ’grøntsagsskærm’ og ’sukkerskærm’.  
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Se videoer på Youtube med venner       Sidde alene på værelset med 

Youtube 

YouTube af bevidst valgt materiale       YouTube uden at vælge indhold 

Skrive en stil i Word            Scrolle på Facebook 

Spille indlæringsspil           Spille spil med skjulte reklamer 

Spille sammen med mor og far Spille alene på værelset 

Chatte med venner online            Være sammen med venner i 

virkeligheden 

Med disse eksempler får I forhåbentligt en ide om hvad I skal overveje, 

når I laver skærmtidsregler i jeres hjem.  
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Hvornår er man afhængig af sociale 

medier? 

Det er ikke så underligt, at mange oplever at være mere eller mindre 

afhængige af sociale medier. De er et værktøj, der gør os i stand til at 

følge med i, hvad vennerne laver, blive opdateret på nyheder, huske 

fødselsdage, se de nyeste videoer og meget mere. Men de har også en 

skyggeside i form af at være én af de største opmærksomheds- og 

tidsrøvere, vi overhovedet har, og som vi altid har med os.  

Der, hvor brugen af sociale medier går hen og bliver problematisk, er når 

de står i vejen for vores fysiske samvær og nærvær. Når vi bruger mere 

tid online end offline, har et konstant behov/oplever ængstelighed for 

at tjekke telefonen, sammenligner os med andre, sover dårligere om 

natten, fordi man tjekker telefonen i de sene aftentimer, oplever 

misundelse når man ser, hvad vennerne laver, er der tale om en 

afhængighed.   
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Det er meget naturligt, at børn bliver opslugt af en interesse som f.eks. 

ridning, fodbold, tegneserier eller computerspil. Det er sundt for barnet 

at have noget at fordybe sig i, da det udvikler vigtige kompetencer, som 

det kan bruge senere i livet. Derfor er det vigtigt, at man som forælder 

giver barnet lov til at dyrke bestemte interesser og aktiviteter i en 

periode. Men ligesom en ensidig kost over en længere periode gør en 

fejlernæret, kan et overdrevet forbrug af SoMe og computerspil også 

være usundt.  

 

Konsekvenser forbundet med et usundt forbrug af 

sociale medier 

Når man bruger meget tid på sociale medier, er det værdifuld tid, der 

går tabt, som i stedet kunne være brugt på at se sine venner i det 

virkelige liv, gå en tur i skoven, dyrke fritidsinteresser/sport, lave lektier 

osv. 
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Den vigtigste grund til at vi i Dabeco ser et problem med, at så mange 

unge bruger flere timer på sociale medier er, at det er tid, som de i stedet 

kunne have brugt i den fysiske verden sammen med deres venner, 

familie og fritidsinteresser samt sport. Det er vigtigt at være fysisk aktiv 

60 minutter om dagen - både fordi det styrker kroppen og forebygger 

skader, men også fordi der bliver frigivet endorfin og dopamin i hjernen, 

når man træner, hvilket bidrager til at man føler sig mere glad og tilfreds.  

 

Unge udvikler lavt selvværd  

I Dabeco møder vi unge 

mennesker som fortæller om 

hvor grimme, tykke og 

forkerte de føler sig, fordi de 

konstant bliver konfronteret 

med urealistiske 

skønhedsidealer 

på eksempelvis Instagram.  
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Forringelse af social intelligens og fysisk nærvær 

Når man bruger flere timer online end offline, går man glip af vigtige 

elementer ved det fysiske samvær såsom øjenkontakt og berøring. Det 

er vigtigt for os mennesker at sanse i den virkelige verden, og samtidig 

gør fysisk kontakt såsom knus og kram os gladere. Det er med til at øge 

vores fysiske og psykiske velbefindende.   

Jo mere tid børn bruger bag skærmen, des mindre bliver de trænet i at 

aflæse kropssprog, tonefald og ansigtsmimik. Det gør det sværere for 

dem at danne dybe, meningsfulde relationer. Et overdrevent skærmbrug 

kan således gå udover den sociale intelligens, da børnene ikke bliver 

trænet i, hvad det vil sige at være fysisk sammen med vennerne.  

Unge udvikler ’FOMO’  

Nogle unge føler sig ensomme og udenfor, fordi de konstant kan følge 

med i, hvor sjovt andre har det uden dem. Det er det man 

kalder ’FOMO’, (Fear of Missing Out), som beskriver følelsen af, at andre 

har sjovere, vildere, mere spændende og meningsfulde liv end en selv, 

og at man føler at man går glip af noget.  
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Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det naturligvis er en 

illusion, for sociale medier er ikke den virkelige verden. Livet på de 

sociale medier udtager sig som oftest langt mere glansbilledligt end det 

reelt set er. Selv om der er opstået en modbølge, så er størstedelen af 

hvad der bliver delt på sociale medier stadig poleret og nøje udvalgt. Til 

tider i så høj grad, at selve oplevelsen træder i baggrunden i situationen, 

fordi iscenesættelsen af den får større betydning end rent faktisk at 

være tilstedet i nuet og nyde oplevelsen og selskabet. 

 

Børn og unge føler sig stressede  

Mange unge føler sig stressede i hverdagen – ikke kun over skolen, 

lektier, fritidsinteresser og familie, men også over sociale medier. Der 

ligger et pres på børnene og de unge i forhold til at skulle svare med det 

samme på beskeder. Hvis de ikke gør, kan en konsekvens være, at deres 

venner tror, at de er sure på dem. Der ses altså en tendens til et 

forventningspres om at skulle være tilgængelig 24/7. Mange børn og 

unge kan have svært ved at forstå, at man nogle gange laver noget 

andet, og derfor ikke har sin telefon på sig.  

Dermed kan smartphonen være en stressfaktor i de unges liv, da den er 

en direkte forbindelse til vennerne, og som det forventes at man altid 

har på sig.  

 



15 

 

 

 

 

Symptomer på onlineafhængighed 

Mange af de symptomer som ses ved computerspilsafhængighed går 

igen, når unge er afhængige af at være online. På næste side ses en 

oversigt over symptomerne, som man som forælder bør være 

opmærksom på.  
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1. Det psykologiske parameter 

• Dalende akademisk interesse  

• Depressiv tænkning og tristhed 

• Angstlignende symptomer 

• Dalende kreativitet og fantasi  

• Frustration og irritabilitet 

• Løgne om sin gøren og laden  

 

2. Det adfærdsmæssige parameter  

• Passivitet 

• Vredesudbrud, fx hvis vedkommende afbrydes i et spil 

• Pjækkeri 

• Dårlig personlig hygiejne 

• Dårlige kostvaner og inaktiv livsstil 

 

3. Det sociale parameter 

• Skift af venner fra virkelige relationer til onlinevenner 

• Foretrækker isolation frem for fællesskab 

• Stopper med at deltage i familielivet 

• Vil ikke med til arrangementer med klassekammerater eller  

andre betydningsfulde personer 

 

4. Det fysiologiske parameter 

• Træthed 

• Koncentrationsbesvær 

• Stress og uro i kroppen  
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Notifikationer og hjernens belønningssystem 

Techindustrien har indtænkt bestemte 

mekanismer på sociale medier, der giver 

os lyst til at bruge dem endnu mere. Det 

kan eksempelvis være notifikationer, der 

udløser dopamin i vores hjerner. De røde 

tal og ’lamper’, som fortæller os, at vi har 

fået en besked eller en notifikation er 

effektivt, når det kommer til at få os til at kigge på telefonen. Den klare 

røde farve vækker et behov for at fjerne det, som springer os så tydeligt 

i øjnene, samtidig med at rød fanger vores opmærksomhed lynhurtigt. 

Derudover har mennesker et behov for belønning.  

Når vi trækker ned i news feedet for at opdatere det, svarer det lidt til 

at spille på en ’enarmet tyveknægt’, hvor vi håber på, at der kommer 

noget nyt og spændende, som kan tilfredsstille vores nysgerrighed.  

Disse afhængighedsskabende mekanismer gør det svært at lade 

Smartphonen ligge.  

Men det er muligt, og vi taler ofte med unge mennesker og forældre, 

som er lykkelige og lettede over at have fået et liv tilbage, som rummer 

muligheder, oplevelser, venskaber, familienærvær og ikke mindst en lys 

fremtid. Det kræver blot en målrettet og sejlivet indsats fra både de unge 

og de voksnes side. 
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Introduktion til de forskellige sociale medier   

Børn og unge bevæger sig rundt på utroligt mange forskellige platforme, 

at man som forælder kan have en oplevelse af, at det er svært at følge 

med. Derfor kommer der her en introduktion til nogle af platformene, 

så du ved, hvordan de fungerer, hvad deres kendetegn er, og hvad du 

som forælder skal være opmærksom på. Vi har valgt at inddrage de mest 

udbredte som er: YouTube, Snapchat, Instagram og Facebook.   

 

Generelle opmærksomheder  

I det følgende vil vi komme ind på nogle af de ting, som går på tværs af 

de forskellige sociale medier. 
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Tonen  

Tonen på sociale medier er ikke altid lige 

god. Selvom der på alle sociale medier er 

mulighed for at tilkendegive, at man 

”synes godt” om det, der bliver lagt op, 

kan det også have den bagside, at børn 

og unge laver en direkte forbindelse 

mellem antal likes og delinger og 

popularitet. Jo færre likes, jo mindre 

populær er man. Men det er ofte en 

fejlslutning, og det kan være svært for de 

unge at adskille tingene, når så meget af deres sociale liv foregår på de 

sociale medier. De glemmer måske, hvor godt de snakker med deres 

venner i virkeligheden, og kan tilmed blive i tvivl om, hvorvidt venskabet 

er godt, hvis der ikke er blevet liket på deres seneste billede på 

Instagram. Derudover er der på de fleste sociale medier mulighed for at 

kommentere på det indhold, som bliver lagt op. Det vil sige (alt afhængig 

af mediet), at alle mere eller mindre anonymt kan kommentere på 

andres indhold. Det har desværre den konsekvens, at 

kommentarsporene ofte kan blive nedbrydende og modbydelige. Der 

sker noget helt specielt i relationen, når folk sidder bag en skærm. Det 

gør det på en måde lettere og mere ”legitimt” at være ondskabsfuld, når 

man ikke kan se personen i øjnene. Omvendt kan tonen på sociale 

medier også være omsorgsfuld, hvor man kan opnå støtte og forståelse 

fra mennesker, som man aldrig har mødt før.  
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Det gode råd 

Tal med dit barn om, hvad det vil sige at have en god tone på nettet. 

Derudover kan du tage emner som misforståelser og mobning op, så han 

eller hun ikke risikerer at støde eller såre nogen.  

 

Mobning og eksklusion  

Sociale medier er desværre et ideelt sted for mobning og eksklusion, 

særligt den del der går ubemærket hen. Når man ikke kan se den person 

man skriver til, gør det det nemt at skrive grimme ting, som man i de 

fleste tilfælde aldrig ville sige til personen i virkeligheden. Bag en skærm 

er der ikke mulighed for at aflæse kropssprog eller på anden måde vide, 

om personen bliver såret.  

Derudover er der det særlige ved mobning på sociale medier, at det er 

svært for forældre at følge med i, hvor det sker og i hvilket omfang. Her 

gælder det særligt også den del af mobningen, som 

handler om eksklusion, såsom en tråd eller et billede som alle andre 

venner modtager, eller er en del af.   

Den eneste måde man som forældre kan vide besked, er hvis man har 

en relation til sit barn, som tillader at de tør fortælle om det svære, der 

sker på nettet.  
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Vær opmærksom på, om dit barn trives eller mistrives og sørg for at have 

samtaler om god skik og deling på sociale medier. Det kan du 

eksempelvis gøre ved at spørge dem om, hvordan de mon selv ville have 

det, hvis der blev skrevet grimme til eller om dem. Og hvordan de tror 

at personen, der er blevet mobbet, har det.  

 

Deling, privatliv og grænser  

 

Once in cyberspace, always in cyberspace 
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Umbrella-sagen  

Et andet stort problem på SoMe er, at der findes grupper, hvor der deles 

intime billeder af unge, som ikke har givet tilsagn hertil.  I 2018 blev 1000 

unge mennesker sigtet for at have delt en video, hvor en pige på 15 

bliver krænket. Det gjorde op med den kultur, som tidligere har huseret, 

hvor piger og kvinder er blevet rådet til ikke at sende den slags, fremfor 

at man gør opmærksom på, at det er ulovligt og krænkende. Gennem 

sagen blev det klart, at fokusset bør ligge på at undervise og rådgive 

unge om, at det på ingen måde er okay at dele og kigge på nøgenbilleder 

og lign. af unge, som ikke har givet samtykke til det. Selvfølgelig bør børn 

og unge altid tænke sig om en ekstra gang, inden de sender et vovet 

billede til deres kæreste, men det er vigtigere at lære de unge, at billeder 

sendt i fortrolighed på ingen måde må sendes videre eller deles med 

venner.     
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Hurtcore og sextortion 

Der findes meget grumme 

eksempler på unge piger, der bliver 

afpresset til at skære bogstaver ind i 

deres hud, slikke på toiletbræt, putte 

forskellige objekter op i sig, drikke 

urin og meget mere. De gør det af 

frygt for at få et intimt billede eller 

video delt med familie og venner. 

Afpresningen i form af at få delt et 

intimt billede kaldes sextortion, og 

den del hvor pigerne bliver bedt om 

at gøre frygtelige ting som ovenstående, kaldes hurtcore. Det handler 

om, at der er nogle personer (ofte mænd), som tænder på at have magt 

over pigen, hvor han kan få hende til at gøre så fornedrende ting mod 

sig selv. Det handler for mændene om at udforske, hvor langt de kan 

presse pigernes grænser, og hvor meget de psykisk kan nedbryde dem. 

Årsagerne til at pigerne ender i disse forfærdelige relationer er mange, 

men ofte gør de det, fordi de mangler penge. Mændene lover et beløb, 

hvis pigerne sender et intimt billede af sig selv. Problemet er bare, at 

pengene aldrig kommer, og nu har disse mænd en magt over pigerne. 

Det er en meget voldsom situation at være i, og mange af pigerne lever 

i konstant frygt for at blive genkendt på gaden. De kan ikke flygte fra 

billederne og videoerne, de har sendt. Ligger de på nettet, kan de ende 

alle steder. 
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Det gode råd 

Det her er et meget voldsomt eksempel på, hvad et ungt menneske kan 

blive udsat for på nettet. Derfor er det vigtigt, at du taler med dit barn 

om konsekvenserne ved at dele intime billeder og videoer med 

fremmede på nettet. De skal ikke gøre noget, som de ikke har lyst til, 

uanset hvad. Intime billeder kan glemmes, det kan ar på krop og sjæl 

ikke.  
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SoMe’s forretningsmodel   

Når vi bruger sociale medier, bliver vores 

data samlet og solgt til firmaer, som 

målretter reklamer. Alle sociale 

medier lever af sine brugere ved at 

fastholde deres opmærksomhed, og 

dermed øge tiden brugt på platformen.   

Der vises reklamer, og jo længere man er 

på, jo flere (målrettede) reklamer udsættes 

man for.   

Derfor er det en god ide at tale med sit barn om at de reklamer 

de ser, ikke er tilfældige, men i stedet skræddersyet til at skabe nye 

holdninger eller behov for forbrug eller forme deres holdninger eller 

forbruget i en bestemt retning.   
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Åben eller lukket konto   

Hvem kan følge med og tage kontakt? På alle sociale medier kan man 

have en åben eller lukket konto. En lukket kontos indhold kan kun ses af 

accepterede venner og en åben konto er offentlig. Det vil sige, at alle 

mennesker kan gå ind på f.eks. ens Instagram-profil og se alt, hvad man 

lægger op.  

Det kan være spændende at føle muligheden for at komme i kontakt 

med mennesker i hele verden og få en masse følgere på denne måde, 

men tal med dit barn om, at ikke alle har rent mel i posen, eller er dem, 

de udgiver sig for at være. Der florerer en del falske profiler på Instagram 

med ufine hensigter, og hvis man har en åben profil, kan de skrive til en 

uden at man skal acceptere en anmodning først. Klæd derfor dit barn på 

til at afkode og håndtere henvendelser fra fremmede og tal med om 

risici ved at have en åben konto. 
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Falske profiler  

Der findes masser af falske profiler med 

forskellige hensigter på de sociale 

medier. Hvis man har en åben profil, 

kan de skrive til en uden at man skal 

acceptere en anmodning først.  Det kan 

være spændende at føle muligheden 

for at komme i kontakt med mennesker 

i hele verden, men tal med dit barn om, at ikke alle har rent mel i posen, 

eller er dem de udgiver sig for at være. Klæd derfor dit barn på til at 

afkode og håndtere henvendelser fra fremmede. Det kan du bl.a. gøre 

ved at lære dit barn at tjekke profiler igennem med brugernavne, som 

de ikke kender. Hvis en bruger eksempelvis har meget få eller ingen 

følgere, ingen billeder, og samtidig følger mange profiler, kan det være 

en person, som dit barn skal passe på med at give adgang til deres profil. 

Derudover er der en god tommelfingerregel der hedder, at hvis noget er 

for godt til at være sandt, så det er det højst sandsynligt også. Hvis dit 

barn bliver kontaktet af en person, der ligner en supermodel, men som 

de ingen relation har til, er det vigtigt at træde varsomt. Pædofile kan 

sagtens udgive sig for at være en 12-årig ved at stjæle billeder på nettet. 

Her er det en god idé at lave en Google billedsøgning. Det gør du ved at 

gå ind under Google-billeder, og herfra kan man trække det billede, som 

man gerne vil undersøge over i søgefeltet. Herfra kan man se, om 

billedet er fundet på en anden side – f.eks. fra et modelbureau, og det 

gør det generelt nemmere at vurdere, hvor legitim personen er.  
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YouTube   

YouTube er et populært medie blandt 

mange børn og unge. Her kan man 

uploade sine egne og se andres 

videoer. Det er så småt blevet mindst 

lige så populært som tv. 70 % af danske 

børn mellem 7-12 år bruger YouTube 

dagligt – til trods for at man skal være 

13 år for at oprette en profil.   

Selvom der er restriktioner og retningslinjer på mediet, kan man stort 

set finde alt på YouTube, lige fra opskrifter 

på cupcakes til skateboardstyrt. Det frie univers har både fordele og 

ulemper. Børn og unge får mulighed for at få stillet deres nysgerrighed, 

og kan blive klogere på ting, de ikke har lyst til at spørge eller tale med 

deres forældre om. Samtidig er det vigtigt at man som forælder selv 

undersøger YouTube, og får en forståelse af, hvad det er for et univers. 

Derudover er det især vigtigt, at man taler med sit barn om, at der også 

findes ubehagelige og uhyggelige ting på YouTube, og at de altid kan 

komme til én, hvis de har set noget skræmmende, som de har brug for 

at tale om.   
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En anden anbefaling er at sørge for, at børnene logger på YouTube med 

en gmail-konto, hvor deres alder fremgår. På den måde undgår de at 

blive præsenteret for det indhold, som ikke vises for børn under 18. Det 

er dog ingen garanti for at børnene ikke vil se noget ubehageligt.   

 

YouTube-kanal  

Mange unge ønsker at få sig en YouTube-kanal, hvor de kan lægge 

videoer op med forskelligt indhold, som andre kan se. Også her gælder 

det om at få mange følgere, likes, positive kommentarer og delinger.   

Der findes tusindvis af forskellige YouTubere som deler videoer om alt 

mellem himmel og jord. Det kan virke tiltalende for mange børn og unge 

at starte en YouTube-kanal, da der er mulighed for at tjene penge på at 

filme noget, som man selv synes er sjovt. Men det er en meget lille 

procentdel, der slår igennem på YouTube og når ud til så mange, at de 

kan begynde at tjene penge på det.  

Det gode råd 
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Tal med dit barn om deling, privatliv og grænser. Når noget uploades, 

kan det i sagens natur nemlig ikke bare tages ned igen uden at der er 

risiko for, at det allerede er blevet gemt eller delt. Det er derfor vigtigt 

at børn og unge overvejer, hvad de deler om dem selv og andre 

mennesker på YouTube, før de gør det offentligt tilgængeligt. 

Derudover kan du som forælder tage en snak med dit barn om, hvor 

realistisk det egentligt er for dem at slå igennem som YouTuber. Det kan 

godt være en sund og lærerig hobby at filme og redigere videoer, men 

sørg for at dit barn også passer sin skole og livet uden for YouTube.  

 

Influencers – skjult reklame  

Nogle YouTubere har så stor succes med deres YouTube-kanaler, at de 

får tusindvis af følgere. Det samme gør sig gældende på Instagram og 

Facebook. Disse har så stor indflydelse på trends inden for deres 

områder, at de kaldes influencers. Influencers betales ofte af firmaer for 

at markedsføre deres produkter, fordi de har en stor fansvare som ser 

op til dem, og som vil få lyst til at købe, foretage sig eller mene de samme 

ting som dem.   
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Det er vigtigt, at man taler med sine børn om netop det forhold, 

at influencers ofte tjener penge på at markedsføre produkter, og derfor 

ikke altid er neutrale eller objektive i deres anbefalinger. Det er derfor 

vigtigt, at man bruger YouTube, Instagram og Facebook med en god del 

kritisk sans. Derudover kører der i øjeblikket en sag om Instagrammeren 

og influenceren Fie Laursen, som havde lavet en konkurrence, hvor man 

kunne vinde en kosmetisk operation. Det er i sig selv problematisk, at 

plastikkirurgi bliver en præmie, men især fordi Fie Laursen har mange 

følgere, som er børn. Børn, som måske oplever at være usikre på sig selv, 

og som derfor er nemme at påvirke til at tro, at de bliver lykkeligere af 

plastikkirurgi. - Især hvis de ser en influencer, som de ser op til, 

blåstemple det.  
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Snapchat  

På snapchat man kan dele videoer, billeder, lokation og tekst med 

hinanden. Som udgangspunkt bliver billeder, video og tekst slettet så 

snart modtageren har set det. – Men der findes relativt nemme måder, 

at gemme indholdet på, endda uden at afsenderen opdager, eller får 

besked om det. Snapchat vandt sit indpas idet det gjorde det muligt at 

dele hurtige, her og nu-billeder. Derudover var en stor appel, at man på 

Snapchat sender mindre redigerede billeder eller videoer, fordi de ikke 

på samme måde udstilles i det museum som Facebook og Instagram på 

anden vis er.  Af samme grund, er det ofte på Snapchat at intime billeder 

bliver delt. Det er muligt at slette sendt indhold, hvis det er uploadet fra 

telefonen, og ikke er blevet åbnet af modtageren endnu. Men ellers er 

det for sent, og indholdet kan hverken redigeres, trækkes tilbage eller 

slettes efter afsendelse. “Stories” eller historier som man kan lægge op 

forsvinder aldrig helt – du kan ikke se dem længere, men du kan være 

100 % sikker på, at de historier der lægges på Snapchat og Instagram 

bliver gemt på servere til evig tid. 
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Lokalitet  

På Snapchat kan man gøre brug af Snap Map, hvilket betyder at ens 

lokalitet vises på et kort. Det kan der være både fordele og ulemper ved. 

Fordelen er, at man kan finde sit barn, og barnet kan finde sine venner. 

Man kan vælge Snap Map fra indstillingerne, så det kun er ens venner, 

eller kun en selv fremfor alle der kan se ens placering.   
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Streaks   

Snapchat har en funktion, der hedder streaks. Det 

går ud på, at brugerne kan holde styr på, i hvor 

mange dage i træk de har sendt billeder til 

hinanden gennem appen. Det bliver indikeret 

med et lille flamme-ikon ud for vennernes navne 

med et tal der som sagt viser, hvor mange dage de 

har udvekslet billeder – et såkaldt ”streak”. Det er 

et fastholdelseselement, som gør at børn og unge bruger et utal af timer 

på at sende hinanden meningsløse billeder for at bevare streaken. 

Snapchats argument for streaks er, at man fokuserer på de relationer 

som virkelig betyder noget, fordi man gør dem dybere ved at have 

kontakt hver dag. Men det har den modsatte effekt! Der er set 

eksempler på børn og unge, der skriver ’streak’ til 40 mennesker om 

aftenen, inden de går i seng. Børn og unge føler, at de kun er bedste 

venner, hvis de har bevaret deres streaks. Der er sågar nogle børn og 

unge, som giver deres kode til op til 5 andre venner, så de kan bibeholde 

deres streaks, hvis de selv er forhindret i at bruge appen. De tager 

billeder af vægge og andre ligegyldige ting.  

Der vil desuden vise sig et timeglas ud for flammen, som indikerer, at der 

er ved at være gået 24 timer siden der blev sendt en snap sidst, og at 

streaken er ved at løbe ud. Hvis streaken løber ud, er der nogen, som 

ikke synes, at det kan betale sig at lave en ny, og derfor stopper de med 

at kontakte bestemte venner.  
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Det gode råd 

Som forældre kan man spørge sit barn om det har streaks og med hor 

mange og hvor lange de er. Måske giver barnet udtryk for at det kan 

være lidt udmattende med alle de streaks og deres tidskrævenhed, og 

så kan man jo passende sætte ind med en snak om, at venskaber er mere 

og andet end streaks.   

 

Instagram  

På Instagram kan man dele videoer, billeder 

og tekst, og man kan kommentere, like og 

dele hinandens indhold. Snapchat er et 

mekka for overredigerede billeder og 

idealiserede fremstillinger af livet. Mange 

unge bruger meget tid på Instagram, og her 

er der en særligt høj risiko for at man 

udvikler lavt selvværd, depression 

eller FOMO, da man konstant har tusindvis af perfekt udseende liv 

og kroppe at sammenligne sig med. Men det er ofte på et falsk grundlag, 

pga. de mange muligheder for at redigere billeder, så de ser skønne 

ud. Tal derfor med dit barn om, at det man ser på Instagram ofte ikke er 

en præcis eller ærlig afbildning af virkeligheden.  
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 Samtidig er der her mulighed for at følge sine idoler, bliver inspireret og 

lære nyt om andre mennesker og steder.   

Det gode råd 

Tal med dit barn om, at det man ser på Instagram ofte ikke er en præcis 

eller ærlig afbildning af virkeligheden. Du kan også opfordre dit barn til 

at følge Instagram-profiler, som går imod perfekthedsbølgen eller som 

dyrker spændende hobby-projekter el. lign.  

 

Facebook  

Facebook behøver efterhånden ikke nogen præsentation, da det er det 

ældste og mest udbredte sociale medie. På Facebook kan man det 

samme som på YouTube, Snapchat og Instagram, altså dele, 

kommentere og like billeder tekst og video. Derudover er der rig 

mulighed for at deltage i en række fællesskaber i form af grupper, 

begivenheder og sider. Facebook giver rig mulighed for at følge med i 

andres liv og ikke mindst at holde kontakten til gamle venner og andre 

mennesker man ikke ser så tit.    

Facebook indeholder de samme og flere funktionaliteter end de tidligere 

beskrevne sociale medier, og det er derfor de samme ting skal være 

opmærksom på – stødende indhold, mobning, eksklusion, deling, 

privatliv og grænser.  
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Det gode råd 

Opdrag dit barn til at have en sund skepsis i forhold til ting, de ser og 

deler på Facebook. Derudover er det vigtigt, at de udviser solidaritet og 

betænksomhed overfor andre mennesker – dette gør sig selvfølgelig 

gældende i alle aspekter af livet.   

 

 

 

 

Guide til sunde onlinevaner 

I det følgende giver vi nogle konkrete retningslinjer til hvordan I som 

forældre, kan indføre sunde skærmvaner i hjemmet. Vi håber, at disse 

guidelines er hjælpsomme, og husk på, at alle familie er forskellige, og 

at disse råd naturligvis skal oversættes til handlinger, som passer ind i 

jeres familie.  
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Hav en fælles front som forældre 

Både samlevende og skilte 

forældre kan med fordel arbejde 

på at danne en fælles front i 

relation til barnets skærmtid. 

Stabilitet er afgørende, når man 

skal skabe nye vaner, og det kan 

være ganske forvirrende for et 

barn at skulle navigere i to 

forskellige slags regelsæt. Ofte ser vi det, at barnet ubevidst fravælger 

den forælder med de mest strikse regler for skærmtid. Det er hverken 

fair overfor den forælder der gerne vil passe på sit barns mentale trivsel 

eller barnet selv. Barnet har ret til og fortjent at leve et liv med fysiske 

venskaber, nærvær og ikke mindst jord under neglene.  

Derfor er det afgørende, at man som forældre finder en fælles front, som 

begge parter kan acceptere. Således bliver det ikke et spørgsmål om, 

hvor meget man kan få lov at bruge sin Smartphone ifølge den enkelte 

forælder. Det vil uundgåeligt også medføre langt færre skænderier i 

hjemmet.  
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Hav en fælles front med dit barns kammeraters 

familier 

Ligesom man med fordel kan 

indtage en fælles front som 

forældre, er det en god idé at 

gå sammen med barnets 

klassekammeraters og 

venners forældre. Dette gør, 

at barnet ikke bliver 

ekskluderet fra 

onlinefællesskabet, og samtidig får mulighed for at være sammen med 

sine venner i den fysiske verden. Mange forældre tror de er de eneste 

som har problemer med skærmafhængighed i hjemmet, og ved at tale 

om det med andre forældre, vil man kunne støtte hinanden og føle sig 

mindre forkerte. I kan evt. tage det op på et forældremøde i klassen eller 

få skolen til at arrangere et møde med fokus på spil- og skærmpolitik. 
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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.  
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Hvis det er tilfældet, og den unge får frataget sig sin adgang til at være 

online, uden at den svære tid bliver bearbejdet, er der risiko for, at den 

unge flygter fra tanker og følelser på andre uhensigtsmæssige måder. 

Derfor er det afgørende, at du lytter til dit barn og for alvor er 

opmærksom på, om dit barn trives i livet.  

 

Tal om det, der er vigtigt 
Sociale medier bliver først et problem, når det stiller sig i vejen for noget, 
der er vigtigt. - Vigtigt for forældrene og vigtigt for barnets eller den 
unges trivsel og udvikling.  
Ofte beskriver frustrerede forældre problemet med fokus på det 
negative – skænderier, brudte aftaler, pjækkeri.  
Det har vi fuld forståelse for, da det er forældres rolle og ansvar at sørge 
for, at deres barn lever op til nogle forventninger inden for nogle 
fornuftige rammer. Imidlertid har sådan et fokus problematiske og 
uhensigtsmæssige konsekvenser, da det mindsker alle parters 
handlemuligheder. – Børnene føler sig forkerte og misforståede, og 
forældrene føler sig magtesløse.  
Derfor kan det være hjælpsomt at forstå og håndtere problemet ud fra 
hvad det stiller sig i vejen for. Nedenstående figur viser en række 
eksempler på alternative anskuelsesmuligheder af problemerne i 
hjemmet som led i at nå ind til barnet og genvinde forbindelsen.  
Forestil jer en apotekervægt. På den ene side har du problemet. På den 
anden side har du det vigtige. Forsøg at ændre strategien, så du taler ind 
i det vigtige og ikke problemet. 
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Det der er vigtigt   Sociale medier 

At samles om maden  At barnet ikke vil deltage 

At have det sjovt sammen  At barnet isolerer sig  

At familien får fælles oplevelser At barnet ikke vil deltage   

At barnet får opfyldt sit potentiale At barnet ikke gider at lave lektier 

At barnet får en glad barndom  At barnet oplever vredesudbrud 

   

En sådan opmærksomhed på den bagvedliggende værdi giver mulighed 

for et mere positivt fokus og en mindre problemfokuseret interaktion.  
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Den åbner op for, at du kan tale med dit barn om de ønsker du har for 

barnet, og de ønsker du har for jer som familie. Og med garanti vil dit 

barn det samme. Dit barn er blot blændet af de sociale mediers 

forførende kræfter og har mistet blikket for andre aktiviteter. 

 

 

 

Gør ikke skærmtid til guleroden 

Mange forældre fortæller, at de bruger 

skærmtid som en slags gulerod. Det vil 

sige at deres barn først må kigge på 

deres telefon, når de fx har hjulpet til 

med opvasken. Eller at barnet må først 

bruge sin telefon, når de har været ude 

at lege i to timer.  

Når skærmtid bliver gjort til en gulerod på den måde, fører det til, at 

barnet udelukkende hjælper til, leger ude, og gør andre offline ting, fordi 

det fører til tid på telefonen.  
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Når skærmen er belønningen ser børn således ikke værdien i at lege, 

spille fodbold eller hjælpe til derhjemme, men gør alting som et middel 

til at få skærmtid.  

Børn kan i udgangspunktet godt lide at have en funktion i hjemmet. Børn 

kan godt lide fysisk nærvær med kammerater og deres forældre. Derfor 

må skærmtid aldrig blive en belønning. Belønningen skal være det som 

forældrene ved giver trivsel. Nærvær, fysisk kontakt, at have en 

funktion, leg, gode stemninger, grin og fællesskab er belønning i sig selv. 

  

Skærmfrie åndehuller for familien 

Afhængigt af barnets alder kan 

restriktioner og klare regler være 

gavnlige. Vi anbefaler, at der sættes klare 

regler for børn op til alderen 14 år. Nogle 

forældre ser det som en streng og 

ukærlig handling at fratage deres børn 

mulighed for at være online. Det er 

imidlertid slet ikke tilfældet. Jeres børn skal nok være tilstrækkeligt 

online i skolen, hos vennerne og andre steder i deres liv.  

Det er ikke en streng og ukærlig handling at insistere på nærvær med dit 

barn. Det er tværtimod en handling af omsorg.  
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Mange forældre er kede af at have mistet kontakten til deres børn til 

fordel for sociale medier. Forældrene får stadigt sværere ved at sætte 

grænser og bliver ofte mødt med en fjendtlig indstilling, når de kalder 

deres børn til morgen-, middags-, eller aftensmad.  

Derfor anbefaler vi, at hele familien skal have nogle skærmfri åndehuller. 

Det gælder såvel de voksne som børnene.  

Skærmfrie åndehuller er tidspunkter i løbet af dagen eller ugen, hvor der 

som en fast regel ikke kigges på telefoner. Ved at have disse åndehuller 

med i den faste rutine, slipper I for skænderier hver gang. 

I det følgende vil vi give indblik i, hvordan skærmtiden kan reduceres 

med klare regler og retningslinjer. Det kan ikke understreges nok, hvor 

vigtigt det er, at børn og voksne deler gode offline stunder sammen.  

 

Skærmfrie åndehuller for børn under 14 år 

 

Skærmfrie morgener 

Vi anbefaler forældre til børn under 14 år, at alle morgener er 

fuldstændig offline. Børn fortjener at få en offline morgen uden 

stresspåvirkninger fra de mange stimuli, der kommer af at tjekke 

vennernes Instagram-profil, Snapchat og Facebook.  
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Vi oplever, at børn får meget nemmere ved at komme i gang med en 

dag, hvis der er nogle sunde ritualer, som familien praktiserer i hjemmet. 

Derfor skal der være klare aftaler om, at telefon, iPad og laptop først 

tages i brug, når man har forladt hjemmet.  

Det kan være virkelig gavnligt, hvis familien hver morgen sætter sig 

sammen ved bordet og spiser morgenmad sammen.  

I starten vil det være svært, men efter en lille uge vil I opleve jeres 

morgener være præget af langt mere trivsel og ro, end de morgener hvor 

børnene kan tjekke deres forskellige skærme.  

Det er ualmindelig vigtigt, at forældrene også praktiserer denne offline 

tid.  

 

Skærmfrie eftermiddage 

Ligesom om morgenen kan det være en god idé at fastsætte nogle 

rammer, som ikke er til diskussion. For de familier, der værner meget om 

nærvær og offline samvær, kan det give mening, at forældrene insisterer 

på, at telefonen kun må bruges i begrænset omfang.  

Find ud af, hvad der er betydningsfuldt for jer, og find de timer, I synes 

det er okay at sidde med telefonen.  
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Skærmfrie aftener 

Ligeledes er aftensmaden et oplagt sted at skabe et skærmfrit åndehul. 

Det vil sige, at hele familien efterlader deres skærme et sted, som ikke 

er tilgængeligt, og sætter alt på lydløs.  

Inviter evt. dit barn til at deltage i madlavningen eller tal med barnet om, 

hvad du har oplevet i løbet af dagen. Interesser dig for dit barns liv, og 

sørg for at gøre det på en måde, så det også er sjovt for dit barn at dele 

ud.  

En tommelfingerregel er, at barnet ikke gider at svare på spørgsmål som 

”Hvad har I lært i skolen i dag?”. Spørg evt. i stedet nysgerrigt ind til 

barnets liv med åbne spørgsmål. Brug gerne humor eller fortæl en 

historie, og spørg om dit barn kan genkende sig i noget af det fra 

historien.  

Her anbefaler vi nogle familier at købe 

Vertellis-kortspillet. Dette er et godt 

kortspil, der inviterer til offline samtaler 

for hele familien.  
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Skærmfrie åndehuller for unge over 14 år 

For unge over 14 år giver det at de unge mennesker i langt højere grad 

bliver involveret og inddraget i, hvad sådanne skærmfrie tidspunkter 

skal udgøres af. I som forældre kan aftale, hvor mange timer I skal være 

offline sammen som familie, og så kan I sammen med den unge aftale, 

hvad I skal lave sammen. 

Tal ind i hvad der er vigtigt. Brugen af sociale medier bliver et problem, 

når det stiller sig i vejen for, at I kan have den relation, I gerne vil have 

med jeres barn eller for de ønsker I har for ham eller hende.  

Undlad derfor, at jeres samvær primært handler om at reducere 

skærmtiden. I stedet skal I vende opmærksomheden mod at bruge jeres 

energi på de ønsker, den relation og de drømme I har for jeres søn eller 

datter.  

 

Skærmfrie aftener  

Vi anbefaler, at alle familier skal have minimum to skærmfrie aftener i 

løbet af en uge. Dette er for at imødekomme de unges behov for nærvær 

og omsorg fra familien.  
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Her er det vigtigt, at de skærmfri aftener ikke er til diskussion, men at 

forældrene til gengæld er nysgerrige på, hvad den unge gerne vil 

foretage sig på sådan en skærmfri aften. Det vigtigste er, at I taler ind i, 

at det er fordi det er vigtigt for jer som forældre, at I laver noget offline 

enten sammen eller hver for sig.  

 

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, film og gaming, så vil 

vores hjerne automatisk associere til underholdning. Derfor ødelægger 

skærm i sengen vores mulighed for at falde til ro og få en god nats søvn.  

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. 
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Vi anbefaler derfor alle familier at gå offline én time 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.   

 

Skærmfrie ferier for hele familien 

Hvis I skal på ferie eller weekendtur, så tal om, hvad det ville betyde, hvis 

I kunne have en ferie eller weekend sammen uden skærme.  

Insistér på, at det er jeres ønske, men at I er åbne overfor hvordan en 

god offline ferie eller weekend kunne se ud.  

Vi har ofte oplevet, at forældre har sagt, at det ikke kan lade sig gøre, 

men efter at have insisteret og taget imod prygl de første 3-4 dage, er 

de vendt hjem med ”en anden søn eller datter”. Vi får ofte at vide, at de 

ikke kan forstå den gennemgribende udvikling, der er sket på blot en 

eller to uger.  
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Sørg for lys og frisk luft 

Vi anbefaler altid, at den unge skal have masser af frisk luft og lys. Det er 

helt afgørende, at vi oplever dagtimerne som lyse og nattetimerne som 

mørke. Derfor er det uhensigtsmæssigt for en ung at sidde i timevis på 

et kælderværelse eller med nedrullede gardiner, særligt når solen 

skinner udenfor.  

Til trods for en rekordvarm sommer i 2018 hørte vi gentagne gange fra 

unge mennesker, der slet ikke var klar over, at det var dejligt vejr 

udenfor, og at det havde været sådan længe.  

Derfor kan man evt. tilbyde den unge at have computeren i et lyst rum 

uden nedrullede gardiner og sørge at lufte ud. 
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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 
derfor vigtigt, at I som forældre overvejer, hvor ofte I selv tager 
telefonen op af lommen, og hvad I laver med den. Deler I billeder af jeres 
børn uden at spørge? Kan I finde på at svare på en sms, midt i en 
samtale? Stiller telefonen sig i vejen for, at jeres børn kan komme i 
kontakt med jer, når I er i samme rum? Når børnene ser, at det er okay 
at have mobilen fremme, når man sidder, og har en samtale, er det 
naturligt, at de vil gøre det samme. Så hvis der skal checkes mails eller 
bestilles varer, så gør det på arbejdet, et hjemmekontor, eller i et andet 
rum.   
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Opmærksomhed, nærvær og samvær  

Vigtigst af alt er opmærksomhed, nærvær og samvær i den virkelige 

verden. Det er vigtigt for unge mennesker at føle sig både fysisk og 

emotionelt forbundne til andre. Derfor er det en god ide som forældre 

at bakke op om og opfordre sine børn til at deltage i offline 

fritidsaktiviteter med skolekammerater, begynde til en sport, invitere 

venner hjem, tage på skitur med ungdomsklubben eller lignende. 

Selvom det kan være svært for både de voksne og de unge, er der masser 

af muligheder for offline aktiviteter med jævnaldrende i lokalområdet.  

 

Vil du invitere til forandring i dit barn, skal du først 

invitere til forandring i dig selv 

Vi er nu nået til den sidste anbefaling, som for nogle forældre er den 

sværeste. Hvis børn betragter deres forældre være meget online, er der 

en øget risiko for at de ligeledes selv vil være meget online. 

 

Vi anbefaler derfor, at forældre undersøger grundigt, hvordan de kan 

støtte op omkring den unges mentale sundhed. Ofte handler det om, at 

forældrene selv skal turde slippe deres behov for skærmtid. Forældre er 

nemlig ofte ikke meget bedre ift. at være offline.  
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Derfor er det helt afgørende, at forældre kigger på sine egne vaner og 

mønstre og lægger al skærm fra sig, i perioder hvor de ønsker mere 

skærmtid for deres børn. Sørg eksempelvis for, at det forældres 

skærmaktiviteter foregår på et hjemmekontor eller på arbejdspladsen.  
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Tekniske muligheder for 

at observere spiltid 

Både Microsoft og Apple har gjort det 

muligt at sætte tidsbegrænsninger og få 

overblik over børns skærmtider. Dertil har de gjort det muligt at se, 

hvilke spil og hvilke apps de bruger samt hvor meget tid de bruger på 

hver enkelt.  

Gå ind på www.microsoft.com og log ind med dit microsoft-brugernavn 

og password. Herefter går du ind på fanebladet ”familie” og opsætter 

det således, at du er forælder og børnenes computere sættes som børn. 

Dette giver dig fuldt overblik over hvor meget dit barn spiller og du kan 

tilmed sætte screentime limits.  

Det samme er muligt fra en Apple-enhed. Her skal du blot logge ind med 

dit Apple-id og lave en familiekonto, herefter sætte jeres børn op til at 

være børn og til sidst fastsætte en Apple screen time, hvilket er hvor 

længe børnene må være på.  

http://www.microsoft.com/
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Vi håber, I får en masse fantastiske offline oplevelser 

som familie. 

Kh hele teamet i Dabeco 

 

www.dabeco.dk 

kontakt@dabeco.dk 

T: 31497075 

Borgergade 38, st. tv. 

1300 Kbh. K 

 

 

 

http://www.dabeco.dk/
mailto:kontakt@dabeco.dk
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Nyd naturen, hinanden og jeres fritidsinteresser. Det er der ingen Apps 

eller Devices der kan erstatte 

Denne folder er udviklet af:  

David Madsen, psykolog 

Rebecca Poulsen, psykolog 

Cecilie Aalund Federspiel, læge 


