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Forord
Med denne rapport præsenteres resultater af Det Kriminalpræventive Råds
undersøgelse af forældrenes rolle som beskyttende faktor ift. børn og unges
risikoadfærd på nettet.
Forskning i ungdomskriminalitet viser, at forældrene har en vigtig rolle i forhold til
børn og unges risiko for kriminalitet. Det handler både om forældrenes opdragende
rolle, men også den mere overordnede forældre-barn-relation. Det er dermed ikke kun
vejledning, regelsætning eller overvågning, men også forældrenes involvering, der har
betydning for beskyttelsen mod risici.
Mange forældre søger da også råd og viden om, hvordan de kan have en beskyttende
rolle ift. deres børn og unges mediebrug. Derfor har denne vidensafdækning fokus på
forældres håndtering af børn og unges mediebrug og deres beskyttende rolle ift. børn
og unges online risikoadfærd.
Undersøgelsens formål har således været at frembringe viden, der kan bidrage til at
kvalificere de fremtidige indsatser, der skal klæde forældre på til at involvere sig i
deres børns digitale liv – og derved forebygge unges risikoadfærd på nettet.
Det er derfor forhåbningen, at undersøgelsens resultater kan bidrage med inspiration
og viden til styrkelse af den forebyggende indsats ift. børn og unges risikoadfærd.
Undersøgelsen er blevet udarbejdet af LG Insight i samarbejde med lektor Anne Mette
Thorhauge, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.
Til undersøgelsen har der været knyttet en følgegruppe, som med stor ekspertise og
værdifuld sparring har bidraget til kvalificering af undersøgelsens perspektiver og
anbefalinger. Vi retter derfor en tak til følgegruppens deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Børns Vilkår
Forbrugerrådet Tænk
Danske Skoleelever
DKRs Udvalg for Børn og Unge
Medierådet for børn og unge
Red Barnet
Sex og Samfund
Skole og Forældre
Skolelederforeningen
SSP Samrådet
Undervisningsministeriets styrelse for IT og Læring

SIDE 5

1. Indledning
Børn og unges digitale mediebrug er blevet et centralt element i deres hverdag og
deres inklusion i sociale fællesskaber. Det digitale børne- og ungdomsliv er derfor et
spørgsmål, som forældre må forholde sig til, når de skal støtte deres børn og unges
trivsel og sociale udvikling - herunder forebygge oplevelser med risiko og kriminalitet
online.
En stigende opmærksomhed på de risici, der knytter sig til online aktiviteter, betyder
imidlertid, at mange forældre er usikre på, hvordan de skal forholde sig til deres børns
færden på internettet. 1 Samtidig er det en anbefaling fra forskere, at forældrene –
uanset barnets alder – involverer sig i deres børns online-liv på samme vis, som de
involverer sig i børnenes øvrige liv 2.
En dansk undersøgelse udarbejdet for DKR i 2018 viste, at unge oplever deres forældre
som fraværende og uengagerede i forhold til deres adfærd på nettet 3. Samtidig peger
en anden dansk undersøgelse fra 2019 på, at kun lidt over halvdelen af børnene på 4.
klassetrin og endnu færre på 7. klassetrin oplever, at deres forældre reelt er
interesserede i at snakke med dem om deres aktiviteter på internettet 4. Forskningen
peger her på, at forældrenes forståelse af deres rolle ift. børnenes online-adfærd
hænger sammen med forældres opdragelsesstil på andre områder og det øvrige
forældre/barn-tillidsforhold i familien 5.
Forskningsstudiet ”Parental Knowledge of Adolescents” fandt i 2016 ikke
overraskende frem til, at forældrenes viden om unges oplevelser med online risici også
afhænger af, hvad de unge er villige til at fortælle deres forældre 6.
Men hvad skal der til, for at forældrene ønsker og får lov til at involvere sig i deres
børns liv og hvordan kan indsatser understøtte forældrene i denne rolle? Dette har
DKR ønsket at afdække med en undersøgelse med fokus på styrkelse af forældrenes
rolle som beskyttende faktorer ift. børn og unges risikoadfærd på nettet.
Undersøgelsen er blevet udarbejdet af LG Insight i samarbejde med lektor Anne Mette
Thorhauge fra Københavns Universitet og søger at afdække, hvordan forældre bedst

1
Digital dannelse i børnehøjde, Medierådet for Børn og Unge samt Børns Vilkår – del 1-4, 2019
2 Interventions for children, youth and parents to prevent and reduce cyber abuse, Campbell collaboration,
2009
3
Unges kriminelle adfærd på nettet, 2018, Jacob Demant m.fl., DKR
4
Digital dannelse i børnehøjde, Medierådet for Børn og Unge samt Børns Vilkår – del 3, 2019
5
A qualitative study into parental mediation of adolescents' internet use, Katrien Symons et al, 2017
6
Parental Knowledge of Adolescents’ Online Content and Contact Risks, Katrien Symons,2016
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kan agere som beskyttende faktorer, herunder hvilke faktorer som enten fremmer eller
hæmmer forældres potentielt beskyttende rolle. Undersøgelsen peger samtidig på,
hvilke elementer og typer af fremtidige indsatser, der kan styrke forældres rolle og
involvering i deres børns digitale liv. Målet har således været, at undersøgelsens viden
skal bidrage til at kvalificere fremtidige forebyggende indsatser, der skal klæde
forældre på til at involvere sig i deres børns digitale liv – og derved forebygge unges
risikoadfærd på nettet.
Undersøgelsen består af en litteraturafdækning af eksisterende forskning og grå
litteratur på området samt en kvalitativ undersøgelse i form af interviews med 42
forældre, 76 børn, unge og 25 faglige aktører 7.
Rapporten indledes med en kort metodebeskrivelse, inden undersøgelsens resultater
præsenteres. Præsentationen sker i følgende rækkefølge:
1)
2)
3)

Præsentation af litteraturgennemgangens resultater
Præsentation af børn, unge og forældres oplevelser, holdninger og anbefalinger
ift. beskyttelse mod risici på nettet
Perspektivering af undersøgelsens resultater ud fra faglige aktørers 8 vidensbidrag

Rapporten præsenterer derefter en oversigt over aktuelle indsatser til støtte for
forældre, der søger viden og redskaber til deres involvering og beskyttende rolle for
deres børns online-adfærd.

Betegnelsen grå litteratur dækker over rapporter, som er udgivet af NGO’er og andre aktører
udenfor forskningsinstitutionerne.
7

8
Faglige aktører anvendes i denne rapport som samlet terminologi for forskere og praktikere
med særlig viden omkring forældrestrategier og/eller børn og unges digitale mediebrug. Faglige
aktører dækker således over forskere samt repræsentanter fra relevante
interesseorganisationer, elev- og forældreorganisationer, boligsociale medarbejdere og SSPkonsulenter/SSP-lærere mv.
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2. Resumé
Med denne undersøgelse har Det Kriminalpræventive Råd ønsket at afdække, hvordan
forældre kan støtte deres børn i at færdes sikkert online. Undersøgelsen søger således
at afdække både potentialer og barrierer for forældrenes beskyttende rolle samt
behov for indsatser, som kan støtte forældrene i forebyggelsen af online risikoadfærd.
Alt sammen med et kriminalitetsforebyggende formål.
Undersøgelsen er afgrænset således, at der er fokus på familier med en gennemsnitlig
socioøkonomisk profil og børn i alderen 10-17 år. Samtidig er der med online
risikoadfærd foretaget en yderligere afgrænsning med fokus på udvalgte områder,
som vurderes at være af særlig kriminalpræventiv interesse – set i forhold til børn og
unge fra den udvalgte målgruppe.
I nærværende undersøgelse er risiko således defineret ud fra et
kriminalitetsforebyggende perspektiv med fokus på følgende områder 9:







Online mobning
Shitposting
Online chikane
Ulovlig billeddeling
Kontakt med fremmede
Forretningsmodeller i relation til gaming (risici relateret til økonomi og gambling)

Der er andre typer af online-adfærd, som også er forbundet med risiko, men som ikke
er medtaget i undersøgelsen grundet undersøgelsens faglige og tidsmæssige
afgrænsning.

2.1. Hovedpointer
Regler, kontrol og tillid – affødt af ønske om at beskytte bedst muligt
Forskning i forældreroller og forebyggelse af børns risikoadfærd på Internettet peger i
flere retninger. Forskningen kan derfor ikke bruges til at udpege konkrete
forældrestrategier, som er bedre end andre, når det handler om at beskytte børn og
unge mod risici på nettet. Hverken kontrol og begrænsninger eller tillid og vejledning
garanterer således at børn og unge ikke udsættes for risiko på de digitale medier.
Forskningen peger endvidere på at forældrestrategier, der beskytter imod risiko
samtidig kan risikere at begrænse børn og unges muligheder online og hermed også
deres digitale færdigheder.

9

For definition af de enkelte risikoområder henvises til bilag D

SIDE 8

Undersøgelsen tydeliggør, at forældrene typisk ikke enten anvender regler, kontrol
eller samtaler, men anvender en kombination af tilgange, som er tilpasset deres øvrige
opdragelsesstil, deres børns behov og de oplevede muligheder og rammer. Kontrol og
specifikke regler anvendes generelt mest for de yngste aldersgrupper i undersøgelsen.
Der er hos børnene generelt en anerkendelse af forældrenes regler, så længe reglerne
ledsages af forklaring og opleves at have et beskyttende formål, mens overvågning i
højere grad anses for et signal om manglende tillid.
Langt hovedparten af forældrene til børn på mellemtrinnet anser sig selv for aktivt
involverede i deres børns online liv, hvilket bekræftes af undersøgelsens børn og unge.
Det samme er tilfældet for godt halvdelen af forældrene til børn i udskolingen.
Forældrene er således i mindre omfang involveret i deres teenageres online liv. Det er
overordnet vurderingen fra teenagerne, at forældrene interesserer sig mest for online
risici og ikke er generelt interesserede i deres børns online aktiviteter. Forældrene
udtrykker dog, at deres manglende involvering bl.a. skyldes, at de ikke føler sig
kompetente nok til at involvere sig, men også at de gerne vil give de unge ret til et
privatliv.
Der ses i undersøgelsen ikke en sammenhæng mellem forældrenes involvering i
børnenes online-liv, forældrenes digitale viden og deres tilgang til at beskytte børnene
fra digital risikoadfærd. 10. Halvdelen af forældrene, som anvender kontrol og teknisk
overvågning, oplever sig således som både aktivt involverede i deres børns online liv
og kyndige ift. digitale medier. Forskning viser da også, at der ikke er en entydig
sammenhæng mellem forældrenes digitale vidensniveau og den rolle, de vælger at
have i forhold til deres børns online-adfærd. Hverken forskning eller interviews giver
således belæg for at tro, at fx øget forældreviden giver flere frihedsgrader for børnene
eller omvendt.
Det er samtidig vurderingen hos undersøgelsens børn og unge, at forældrene generelt
ikke har kendskab til og forståelse for internettet og digitale medier. Mange forældre
italesætter også selv en manglende digital viden, ligesom flere forældre er nervøse for
ikke at kunne beskytte deres børn godt nok. I alt 30 af undersøgelsens 42 forældre
angiver således, at de pga. manglende tid, viden og interesse ikke føler sig klædt godt
nok på til at støtte deres børn og unge omkring digital adfærd. De bruger derfor i høj
grad kontrol, regler og overvågning som redskab til at skabe en oplevet sikkerhed
omkring deres børns adfærd.
Generelt italesætter forældrene, at de forsøger at følge en strategi baseret på
nysgerrighed og tillid, men at det i hverdagen kan være svært at efterleve – især hvis

Forældrestrategier defineres her som forældreskab ift. at påvirke børns adfærd positivt – her
set ift. børns online-liv – med fokus på risikoadfærd.

10
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der er elementer i børnenes adfærd, der giver anledning til bekymring og tvivl om
deres sikkerhed.
Potentialer og barrierer for forældres involvering i børns digitale adfærd
Med undersøgelsen kan der peges på både potentialer og barrierer, som er forbundet
med forældres beskyttende rolle ift. børn og unges digitale risikoadfærd.
Engagement, vilje og bekymring
Der er hos forældrene generelt et stort ønske om at sikre deres børn trivsel og
sikkerhed på digitale medier. Der ses dog som nævnt samtidig et mønster ift.
aftagende involvering og engagement efterhånden som børnene bliver ældre.
Børn og unge vil gerne dele deres online interesser med forældrene, så længe det ikke
handler om at dele detaljeret viden om deres konkrete beskeder og billeder. Især unge
i alderen 14-17 år efterspørger dog, at deres forældre viser øget anerkendelse af og
interesse for deres online liv. Der er således et potentiale for at styrke forældre-barn
relationen gennem øget forældreinvolvering – drevet af nysgerrighed og interesse.
Det er imidlertid vurderingen hos mange af undersøgelsens børn og unge, at deres
forældre ikke forstår, hvad de taler om, og heller ikke anerkender deres interesse for fx
spil eller sociale medier. Forældrene selv har en oplevelse af, at deres forsøg på
interesse fremstår som dumt og ligegyldigt for deres børn – især når det handler om
teenagebørnene. Der er således en barriere, som skal nedbrydes, hvis forældre skal få
en tillid til egne evner og værdien af deres involvering. Samtidig er der også behov for,
at forældrene udviser en øget anerkendelse af børnenes online interesser.
Børn og unge oplever sig selv som fornuftige – og endda fornuftigere end andre børn
og unge. De anskuer derfor de digitale medier som en vifte af muligheder og er ikke
særligt bekymrede for risici. Også deres forældre oplever at have fornuftige børn, som
opfører sig ansvarligt på de digitale medier. Men mange forældre er alligevel
bekymrede – ikke mindst som følge af mediernes omtale af risici. Både undersøgelsens
forældre og den grå litteratur peger således på, at forældre i høj grad påvirkes af
mediernes omtale af risici. Især er undersøgelsens forældre nervøse for deres døtre og
risikoen for grooming og seksuelle krænkelser.
Forældrene stoler således på deres børn, men er bange for, at personer med
ondsindede hensigter kan snyde eller lokke deres børn. Forældrene anskuer deres
beskyttende rolle ud fra en opfattelse af, at deres barn er potentielt offer og ikke kan
være potentiel udøver af risikoadfærd overfor andre.
Forældrenes store fokus på risici og deres forventede reaktioner ved risikoadfærd
udgør en barriere ift. børnenes tillid. Der er således børn og især unge, som ikke
involverer forældrene ved ubehagelige oplevelser på nettet, fordi forældrene ventes at
reagere overilet, overdramatiserende eller med (for) stor bekymring og store
sanktioner mv. Især teenagere italesætter sådanne forklaringer på, hvorfor de fx ikke
involverer forældre ved uønsket kontakt fra fremmede.
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Hvor børnene i alderen 10-13 år ved behov for hjælp til online problemer typisk
henvender sig til forældre, involverer de unge i alderen 14-17 år i højere grad deres
venner. Dette viser både forskningen og undersøgelsens interviews. De unge i
interviews angiver dog også, at de typisk vil involvere forældrene, hvis problemet ikke
løses eller udvikles i alvorsgrad.
Det skal derfor være en alvorlig problemstilling, før de bringer forældrene på banen.
Det er dog også kendetegnende, at de unge har en anden digital ”alvorstærskel” end
deres forældre (og faglige aktører som fx SSP-konsulenter). De unges reaktion på
uønskede seksuelle kontakter er således ofte blokering uden yderligere involvering af
forældre eller andre. De fleste unge i undersøgelsen betegner ikke en sådan situation
som alvorlig.
Både børn og unge peger i undersøgelsen også på, at de med stor sandsynlighed vil
inddrage deres lærer ved ubehagelige oplevelser. De oplever, at læreren er en fortrolig
voksen, som vil møde dem med forståelse og have redskaber til handling. Det er
samtidig i høj grad også lærer og skole, som forældrene peger på, at de vil henvende
sig til, hvis de oplever, at deres barn er havnet i en ubehagelig situation på nettet.
Lærer og skole tilskrives således en central rolle fra både børn og forældre i forhold til
hjælp til sikker online-adfærd.
Sociale fællesskaber via digitale medier
Næsten alle undersøgelsens børn og unge i alderen 10-17 år er aktive på mindst ét
socialt medie, ligesom mange benytter spil på telefon og/eller computer. Mange
forældre oplever i den sammenhæng et dilemma i forhold til, om deres børn skal have
adgang til sociale medier og spil, som de ifølge de vejledende aldersgrænser er for
unge til, men som deres venner måske allerede benytter. Forældrene vurderer typisk
mediets egnethed ud fra deres børns behov og under hensyn til mulige
sikkerhedsforanstaltninger, fx privatindstillinger. Der ses her en tendens til, at det
sociale fællesskab vægtes højere end aldersgrænser.
De sociale fællesskaber via digitale medier spiller da også en meget stor rolle hos både
børn og unge, hvis foretrukne medier i høj grad afspejler vennernes valg. Det vigtige er
således at kunne være i kontakt med vennerne. Her er Snapchat det absolut mest
benyttede sociale medie hos undersøgelsens børn og unge, mens kun få forældre er på
Snapchat. De benytter i stedet primært Facebook, som de er trygge ved, men som kun
få børn og unge bruger aktivt.
2.2. Anbefalinger til øget involvering og styrkede forældreroller
Digital dannelse og tillid
Digital dannelse og beskyttelse mod risikoadfærd hænger som begreber sammen, idet
digital dannelse også indbefatter evnen til at kunne forstå og forholde sig til netop
online risiko. Digital dannelse kan således forstås som paraplybegrebet, der både
omhandler IT-kompetencer til at kunne anvende digitale medier, men også evnen til at
anvende dem på et socialt og etisk fundament med kritisk refleksion over deres
indhold og opbygning. Når der med denne undersøgelse er sat fokus på beskyttelsen
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af børns risikoadfærd, rækker resultater og anbefalinger derfor ind over selve
dannelsesaspektet.
Hvor børnene tidligt får IT-kompetencer til at anvende digitale medier, er der brug for
at sætte fokus på behovet for en tidlig digital dannelse – båret af forældrene. Den
tidlige digitale dannelse giver børnene kompetencer til at kunne begå sig socialt og
etisk på de digitale medier med en kritisk sans for andre brugeres intentioner. Det
forhindrer ikke børnene i at havne i situationer med online risici, men giver dem
redskaber til at agere i situationer af ubehagelig og/eller ulovlig karakter. Digital
dannelse har således en forebyggende indflydelse på børns og unges online
risikoadfærd.
Det er ligeledes et resultat af undersøgelsen, at det handler om at opbygge tillid
mellem børn og forældre ift. brugen af digitale medier. Her er det anbefalingen, at
forældrene meget tidligt anlægger en engageret og nysgerrig tilgang til børnenes
online-adfærd og respekterer, at interesser på digitale medier er en vigtig del af
børnenes liv.
Det er således ikke et konkret redskab, som forældre og børn på dette punkt har brug
for, men en opmærksomhed på værdien af de almene forældrekompetencer overført
til det digitale område. Forældrene vil fx kunne tale med børnene om generelle
adfærdsformer, værdier og det at være en god ven mv. – egenskaber, som børnene kan
bringe med sig i deres online liv og som ikke forudsætter digital viden hos forældrene.
Forældrene skal således ikke være digitale eksperter og derfor heller ikke trække sig i
relationen, fordi de oplever, at de ikke ved lige så meget som deres børn om sociale
medier og spil m.m. Der kan her være behov for en målrettet oplysningskampagne til
forældrene ift. at få udbredt dette budskab og styrke forældrenes selvoplevede
autoritet. Med kampagnen skal der samtidig sættes fokus på vigtigheden af
forældrenes involvering.
Med undersøgelsen giver børn og unge selv forældrene følgende råd ift. at styrke deres
børns åbenhed:






At forældrene har en overordnet forståelse af og respekt for deres børns online
aktiviteter i form af værdien og betydningen heraf.
At forældrene udviser interesse og har en (overordnet) viden om digitale medier.
At forældrene udviser tillid til deres børns brug af digitale medier.
At man også snakker sammen om online vaner på tidspunkter, hvor der ikke er
tale om risiko og problemer.
At forældrenes reaktioner og eventuelle sanktioner ved opståede
risikosituationer ikke placerer skyld og skam hos barnet/den unge.

Både forskning, aktører og børnene peger således på, at forældre godt kan have en
beskyttende rolle uden at vide alt om digitale medier. Forældrene skal bruge deres
almene forældrekompetencer og involvere sig på samme vis i børnenes online liv, som
de gør med børnenes øvrige fritidsinteresser og skolegang mv. Forældre skal ikke blot
spørge til børnenes liv offline, de skal også til at spørge til deres online liv.
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Indsatser ved risikoadfærd og hvordan de formidles
På baggrund af undersøgelsen kan der peges på en række anbefalinger, som kan
styrke forældres beskyttende rolle ift. børns online risikoadfærd. Anbefalingerne
handler i høj grad om at understøtte forældrerollen i børnenes tidlige alder (før teenalder) og i begrænset omfang om behov for udvikling af nye oplysningsmaterialer og
indsatser. Der eksisterer således allerede meget og relevant informationsmateriale,
som både formidler viden om digital dannelse og målrettet oplysning om digitale
risici.
Det er da heller ikke generel viden, som forældrene efterspørger, og mange af
forældrene har en forventning om, at der online allerede findes mange og gode
redskaber til at få indsigt i digital dannelse og risikoelementer. De har ikke opsøgt de
eksisterende indsatser, da de oplever, at det er en mere specifik rådgivning, de har
brug for. De oplever således et behov for konkrete handlingsanvisninger, fx om det er i
orden at give deres barn adgang til sociale medier, inden de er nået den officielle
aldersgrænse eller om skærmfri tid er acceptabelt ift. ikke at skade børnenes sociale
liv. Jo tydeligere konklusioner og retningslinjer, des bedre oplever forældrene den
modtagne information.
Forældrene efterspørger således en tydelighed i de tilgængelige materialer, ligesom de
lægger stor vægt på, at materialerne er overskuelige. De ønsker generelt ikke
materialer i fysisk form, men har ellers forskellige ønsker til formidlingsveje. Der er
således nogle forældre, som sætter pris på videomateriale eller dokumentarfilm, som
de kan se sammen med deres børn, mens andre foretrækker online flyers med enkle
råd og anvisninger.
Forældre og aktører peger på, at der (som rapportens indsatsoversigt illustrerer) er
mange indsatser og materialer, som er tilgængelige på forskellige hjemmesider, men
som alle er målrettet forældre og omhandler digital dannelse og opmærksomhed på
risikoadfærd. Forældrene efterspørger en fælles platform, som vil give et overblik over
relevant materiale og hjælp ift. digital dannelse og risikoadfærd. De efterlyser også et
konkret handlingskatalog med letforståelig viden og anbefalinger ift. at understøtte
deres barns digitale dannelse og beskyttelse mod online risikoadfærd. Kataloget kan
fx give råd til den anerkendende samtaler om digitale medier og risici.
Halvdelen af undersøgelsens forældre foretrækker samtidig indsatser, der bygger på
lokal rådgivning, hvor der fx kan tages udgangspunkt i konkrete situationer for barnet,
klassen eller skolen. Her har de gode erfaringer med dialogmøder og dilemmaspil,
hvor børnene eventuelt også deltager. Dette opleves af forældrene som særligt
brugbart ift. at understøtte samtalen mellem barn og forældre og samtidig få en øget
viden om børnenes aktuelle online-adfærd. Denne oplevelse deles af bl.a. SSP-aktører
og skoler, som er udførende på disse indsatser.
I den forbindelse er det også en anbefaling fra mange forældre, at tiltag via skolerne
tilbydes på et tidligt tidspunkt – gerne i indskolingen – idet børnene er stadigt yngre,
når de får adgang til telefoner og sociale medier. Den tidlige indsats giver også
mulighed for at styrke det forebyggende element ved at koble det digitale liv med
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barnets almene trivsel. Indsatsen vil fx kunne sætte spot på, hvordan man skriver en
sød besked eller hvordan man sørger for, at der ikke er nogen, der holdes udenfor
digitalt.
Endelig peger forældrene også på, at de i høj grad bruger skolen (typisk klasselæreren)
som rådgiver i konkrete tilfælde, hvor deres barn har oplevet ubehagelige ting online.
Dette har de også gjort i situationer, hvor der findes centrale rådgivningsmuligheder.
Der kan således være behov for at gøre yderligere opmærksom på eksisterende
centrale indsatser, men der kan også være behov for at etablere lokale
rådgivningsmuligheder udenfor skoleregi, fx i regi af SSP. Dette findes allerede i nogle
kommuner, hvor forældre og aktører oplever stor værdi af den lokale tilgang.
Både faglige aktører og forældre peger på, at der er begrænset tilgængelig viden for
forældre ift. gaming og risici forbundet med spillenes økonomiske risici. Forældrene
oplever umiddelbart, at de har overordnet viden om spil og skærmtid, men er ikke klar
over spillenes forretningsmodeller og har derfor ikke en opmærksomhed på de evt.
risici forbundet hermed.
Hvordan understøttes forældres brug af indsatser?
Mange forældre er klar over, at der findes hjælp online, men kender ikke til indholdet
af de konkrete indsatser, som allerede findes i form af onlinematerialer,
telefonrådgivning mv. De udtrykker dog som nævnt, at de vil kunne søge sig frem til
disse. Dette betyder så også, at de ikke præcist ved, hvad de allerede nu vil kunne
finde af konkret brugbar hjælp i eksisterende indsatser.
Der er derfor brug for at finde en kommunikationsvej til forældrene ift. at synliggøre, at
der er hjælp at hente – også på en række områder, hvor forældrene kan have brug for
hjælp uden selv at være klar over det. Der er således en række blind spots hos
forældrene, hvor de er uvidende om, hvad der findes af information og vejledning, som
de vil kunne have gavn af.
Forældrene i undersøgelsen peger selv på en række kanaler, hvor de vil opdage
og/eller søge hjælp. De anbefaler:






Informationsspots via Facebook. En stor del af forældrene er aktive brugere af
Facebook og flere organisationer har allerede haft succes med kommunikation
ad den vej. Det er dog iflg. organisationernes målinger især kvinder, som er aktive
brugere af Facebook.
TV-spots med information om konkrete indsatser – fx hvorfor man skal være
opmærksom på risici i relation til nye forretningsmodeller i gaming, og hvor
man kan finde mere hjælp herom.
Opslag på Aula, hvor der kort beskrives nyt om anbefalelsesværdigt materiale – fx
med link til en fælles portal med information.
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Derudover anbefaler de faglige aktører, som har kontakten med forældre og erfaring
med oplysningskampagner mv.:






Quiz via sociale medier eller Aula, hvor forældre – evt. sammen med børn – kan
svare på spørgsmål, som fanger deres interesse og kan guide dem videre mod
mere viden.
Brug af rollemodeller – fx gamere og influencere – som fortæller deres historier
om oplevede risici. Derved får forældrene en viden, som ikke er teoretisk og som
de samtidig vil kunne drøfte med deres børn, som har kendskab til
rollemodellerne.
Omtale i TV-programmer med stor publikumsbredde, som fx Aftenshowet, med
besøg af forældre og unge, som har fundet en vej til håndtering af risici.

Det er vurderingen, at der kan være behov for at anvende en bred vifte af kanaler for
på den vis at ramme forskellige forældregrupper. Derved højnes sandsynligheden for
et øget forældrekendskab til de eksisterende informations- og støttemuligheder.
Faglige aktører peger desuden på, at det kan være en god idé også at informere
børnene selv om digital dannelse og risiko. Dette gør man i forvejen på mange skoler –
ofte i samarbejde med SSP – men en stor del af risici ved online-adfærd vil, ifølge
aktørerne kunne kobles til øvrig undervisning i skolen. Fx vil der som led i
seksualundervisning kunne gives oplysning om fx grooming og billeddeling. Ligeledes
er der nu udviklet skolemateriale til brug for undervisning i online-spillenes
økonomiske forretningsmodeller, som indebærer elementer af gambling 11. Her er der
tale om et online område, hvor forældrene har begrænset viden, hvorfor aktører
vurderer behov for at informere ad flere veje, hvis alle børn skal sikres opmærksomhed
på spillenes risikoelementer og håndteringen heraf.
Der opleves fra aktører en udfordring med at få skabt kontakt til fædre, som børn og
organisationer også gerne vil have på banen. De er således i mindre grad end mødrene
aktive på såvel forældremøder som Aula og Facebook, ligesom mænd i mindre grad
end kvinder er tilbøjelige til at klikke på links på nettet. Der er derfor behov for at
tænke i andre informations- og inddragelsesveje for at få fædrene med ombord. Her
kan der med fordel etableres et samarbejde med fx fritidslivsaktører i såvel
professionelle som civilsamfundsdrevne organisationer for at drage nytte af deres
erfaringer omkring inddragelse af forskellige målgrupper ift. alder, køn og baggrund.
Øvrige anbefalinger
Brug for løbende overvågning af området
I Norge og Sverige er der gennem mere end ti år foretaget en løbende monitorering af
børn og unges digitale mediebrug med fokus på bl.a. forældres interesse og
regelsætning og bestemte typer af risikoadfærd. Dette giver både et indblik i børnenes

11

Center for Ludomani og Alinea, Gaming eller gambling, 2020
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risikoadfærd, men også en viden om de indsatsbehov, der findes ift. at styrke
forældrenes beskyttende rolle og børns risici på nettet.
Der eksisterer ikke noget tilsvarende i Danmark. Her har en række statslige råd, NGO’er
og interesseorganisationer løbende udgivet rapporter som bidrager med væsentlige
perspektiver, men ikke på en så systematisk og kontinuert facon, at det er muligt at
identificere tendenser på tværs af årene. Det anbefales derfor, at der også i Danmark
skabes et øget og dynamisk vidensgrundlag ved gennemførelse af faste og løbende
målinger af børn og unges digitale mediebrug.
Andre målgrupper har brug for andre tiltag
Der er med undersøgelsen sat fokus på familier med en gennemsnitlig socioøkonomisk
profil. Perspektiveringen af undersøgelsens resultater viser, at mindre
ressourcestærke familier har et andet og øget vidensbehov, ligesom der til denne
gruppe ikke kan anvendes samme typer af indsatser og kommunikationsveje. Der er
således behov for en særlig opmærksomhed på børn, unge og forældre fra mindre
ressourcestærke familier ift. at klæde forældre på til at mindske børnenes online risici.
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3. Kort om metoden
Undersøgelsen hviler på et metodisk design, som består dels af en litteraturafdækning
af eksisterende forskning og grå litteratur på området, og dels en kvalitativ
undersøgelse i form af interviews med forældre, børn, unge og faglige aktører 12.
Undersøgelsespopulationen er afgrænset til at omfatte forældre og børn med
gennemsnitlige socioøkonomiske ressourcer, og undersøgelsen har særskilt fokus på
børn i alderen 10-17 år.

3.1. Afdækning af eksisterende viden
Litteraturgennemgangen omfatter forskningsartikler, der fokuserer specifikt på digital
mediebrug, forældrestrategier og risici 13. Der er tale om forskningsartikler med fokus
på børn i alderen fra 0 til 15 år, som er udgivet fra 2010 og frem.
Litteraturgennemgangen er afgrænset til perspektiver, der er relevante i regi af Det
Kriminalpræventive Råd (DKR). Der indgår derfor ikke artikler med fokus på
sundhedsvidenskabelige vinkler såsom fedme eller udvikling af autisme samt artikler,
der adresserer tidsforbrug som en risiko i sig selv. Med hensyn til forældresiden er der
inkluderet artikler, der beskæftiger sig direkte med forældrestrategier.
Foruden gennemgang af den videnskabelige litteratur, er der foretaget en søgning i
danske og nordiske rapporter med fokus på digital mediebrug, forældrestrategier og
risiko. Søgningen har fokuseret på interesseorganisationer, statslige råd og tilsyn samt
danske forskningsinstitutioner udenfor universiteterne.
Samlet er der på dette grundlag fundet 22 relevante forskningsartikler og 26 rapporter
med relevante vinkler på DKRs problemstilling. 14

Faglige aktører anvendes i denne rapport som samlet terminologi for forskere og praktikere
med særlig viden omkring forældrestrategier og/eller børn og unges digitale mediebrug. Faglige
aktører dækker således over forskere samt repræsentanter fra relevante
interesseorganisationer, elev- og forældreorganisationer, boligsociale medarbejdere og SSPkonsulenter/SSP-lærere mv.

12

Forældrestrategier defineres her som forældreskab mhp. at påvirke børns adfærd og
udvikling positivt – her set ift. børns online-liv med fokus på risikoadfærd.

13

14

For yderligere metodeuddybning henvises til bilag C.
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3.2. Kvalitativ undersøgelse
Interviews
Metodisk bygger den kvalitative undersøgelse på følgende datakilder:





38 børn fra mellemtrinnet fordelt over 8 gruppeinterviews
38 individuelle interviews med unge fra udskolingen
42 interviews med forældre til børn i alderen 10-17 år
25 interviews med faglige aktører

Børn, unge og forældre er blevet rekrutteret til interviews gennem 9 folkeskoler i Danmark
fordelt over hele landet (og 6 kommuner).
Børn og unge er rekrutteret i samarbejde med skoler (og med forældres samtykke) Her er
børnene udvalgt ud fra et frivillighedsprincip – dvs. dét er elever, der selv har
tilkendegivet, at de havde lyst til at deltage i undersøgelsen.
Rekrutteringen af forældre til interviews er dels sket via opslag på Aula og dels via
samtykkeerklæringerne for de deltagende børn og unge, hvor forældrene også er blevet
spurgt til, om de også ønskede at deltage i interview. 22 forældre er rekrutteret gennem
samtykkeerklæringerne (og er derved forældre til børn/unge, der også har deltaget i
interview) og 20 forældre er rekrutteret via Aula.
Fokus for interviewene med børn og unge har været deres online liv samt deres dialog
med forældrene herom – herunder hvor de henter hjælp og rådgivning, hvis de oplever
noget forkert eller ubehageligt på nettet. Fokus for interviewene med forældre har bl.a.
været deres viden om deres børns onlineliv, deres strategi for online-adfærd samt
kendskab til understøttende indsatser på området.
Interviews med forskere og praktikere (de faglige aktører) har bidraget med faglig indsigt i
problemstillingen om forældrestøtte til imødegåelse af børn og unges online
risikoadfærd. De har samtidig bidraget med viden om nuværende indsatser samt
anbefalinger til fremtidige indsatser.
3.2.1. Indsatsafdækning
Som led i undersøgelsen er der desuden gennemført en afdækning af danske
indsatser, der har til hensigt at involvere forældre i deres børns online liv. Afdækningen
af indsatser tager udgangspunkt i undersøgelsens øvrige elementer
(forældreinterviews, ekspertinterviews og vidensafdækningen) samt en supplerende
systematisk søgning kombineret med høring hos relevante aktører.
3.2.2. Følgegruppe/workshops med faglige aktører
Der har i tilknytning til undersøgelsen været nedsat en følgegruppe bestående af
relevante aktører fra Det Kriminalpræventive Råds medlemsorganisationer samt
Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Børns Vilkår. Følgegruppen har bl.a.
bidraget til at kvalificere anbefalinger og konklusioner.
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Herudover er der blevet afholdt en workshop med henblik på at generalisere
undersøgelsens fund og anbefalinger til brug for evt. udvikling af støtte til mindre
ressourcestærke familier. Det primære fokus for workshoppen har således været på
omsætteligheden af indsatser til mindre ressourcestærke grupper, og deltagerne i
workshoppen har været faglige aktører med viden om mindre ressourcestærke
familier og deres online vaner (bl.a. SSP, skole med en under gennemsnitlig
socioøkonomisk profil, aktør fra boligsocial helhedsplan samt relevante
organisationer).
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4. Risikobegrebet
og dets betydning for børn og forældres tilgang til
digitale medier
Nærværende undersøgelse har fokus på forældres strategier i relation til deres børns
digitale mediebrug, og hvad sådanne strategier betyder for børn og unges online
risikoadfærd. Undersøgelsen skal således bidrage med viden til reduktion af børns
online risikoadfærd.
Risiko-begrebet er imidlertid i sig selv en uklar størrelse, der kan opfattes meget
forskelligt 15. Forskere – bl.a. Leslie Haddon 16 – peger på, at der er et uhensigtsmæssigt
stort fokus på risiko i forhold til egentlig skade, og at den risiko, der henvises til, kan
være af harmløs karakter (fx venneanmodninger fra ”ufarlige” fremmede). Dette fokus
på risiko påvirker både forældre og børn.
Børns online-adfærd er da også hos mange forældre i høj grad associeret med
potentielle risici og farer. Et billede som også kendetegner en stor andel af
forældrene, der har deltaget i undersøgelsens interviews. Turnbull & Spence påpeger,
at børn og unge på den baggrund risikerer at blive defineret som ’risikable individer’ i
kraft af deres tilhørsforhold eller adfærd - uanset om det i praksis har udmøntet sig i
problemer eller ej 17.
Især de forældre i undersøgelsen, som ikke selv er vante brugere af digitale medier, er
bekymrede for, om og hvordan de kan beskytte deres børn ift. uønskede kontakter,
mobning og overgreb mv. på især de digitale sociale platforme.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 12 ÅR
_______ ________

”Ja, det er klart, at jeg har bekymringer. Man kan ikke åbne en avis eller en webside uden at få smækket i hovedet, at
der er en pige, som er gået galt i byen på nettet. Vi får fx konstant at vide, at unge piger får sendt nøgenbilleder, som
bliver delt til Gud og hvermand.”

Graham et al (2017)
Dr. Leslie Haddon, Department of Media and Communications, London School of Economics
and Political Science, har deltaget i undersøgelsen via interview
17
Turnbull, G., & Spence, J. (2011). What's at risk? The proliferation of risk across child and youth
policy in England. Journal of Youth Studies, 14(8), 939-959.
15
16
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Det stærke fokus på risiko i relation til unge mennesker kan betyde, at andre relevante
perspektiver af digitale medier som for eksempel dannelse og medborgerskab falder i
baggrunden. Disse forbehold vedrørende risikobegrebet går både igen i den
identificerede forskningslitteratur og i de gennemførte interviews. Graham et al (2017)
påpeger i forlængelse af dette, at risiko-begrebet i sig selv er en uklar størrelse, der kan
opfattes meget forskelligt. Hvorvidt noget opfattes som en risiko er både individuelt og
kulturelt betinget, og i nogle tilfælde kan det, der af omgivelserne tolkes som
risikabelt, opleves som det mindre risikable valg for det enkelte individ. På den måde
må risiko ses i kontekst.

4.1. Definition af risiko
I nærværende undersøgelse er risiko defineret ud fra et kriminalitetsforebyggende
perspektiv med fokus på følgende områder 18:





Online mobning/shitposting
Ulovlig billeddeling
Kontakt med fremmede – herunder online chikane
Forretningsmodeller i relation til gaming

Undersøgelsen har ikke fokus på sundhedsmæssige risici som fedme eller ensomhed.
Der er også andre risikoperspektiver, som fx alment køb og salg på online
markedspladser, som kunne have været inddraget, men er udeladt. Dette skyldes, at
det dels ikke har været muligt indenfor den afgrænsede ramme at favne alle
kriminalpræventive aspekter, dels at området ikke er blevet italesat af undersøgelsens
unge eller forældre som oplevet risikoområde, ligesom det heller ikke er fremkommet
som særligt risikoområde i den gennemgåede litteratur.
Andre temaer (fx adgang til seksuelt indhold) er ikke inddraget, da disse ikke vurderes
som kriminalpræventivt betydningsfulde i nordisk perspektiv (vurderet ud fra
forskning og defineret risikoopfattelse). I forhold til pornografi og seksuelt indhold
indgår deling af nøgenbilleder uden samtykke dog som risiko i nærværende
undersøgelse.

18

For definition af de enkelte risikoområder henvises til bilag D
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5. Hvad siger forskningen?
Der er som led i undersøgelsen foretaget en litteraturgennemgang med det formål at
identificere og gennemgå international forskning og grå litteratur 19 omkring
forældrestrategier i relation til børn og unges online aktiviteter.
Litteraturgennemgangen adresserer mere specifikt forskning og grå litteratur, der er
udgivet indenfor de seneste 10 år, og som undersøger sammenhængen mellem
forældrestrategier og børn og unges online risikoadfærd. Gennemgangen er endvidere
begrænset til den forskning, der undersøger vestlige børn og unge samt til den grå
litteratur, der dækker den nordiske kontekst (Danmark, Norge og Sverige). I alt er der
identificeret 22 forskningsartikler og 26 rapporter.
I dette og det efterfølgende afsnit præsenteres hovedresultaterne af
litteraturgennemgangen med fokus på forskningen i afsnit 5 og den grå litteratur i
afsnit 6. Den samlede rapport vedr. litteraturgennemgangen, herunder det metodiske
grundlag, fremgår af bilag A.

5.1. Hvad fortæller forskning om forældrestrategier og deres virkning?
Ved forældrestrategier forstås i denne rapport forældres syn på opdragelse og deres
rolle ift. børns online liv – med fokus på risikoadfærd.
Forskningen benytter ift. forældrestrategier en bred vifte af begreber, der gør det
vanskeligt at gruppere dem og sammenligne dem på tværs 20. De 22 forskningsartikler,
der er identificeret i litteraturgennemgangen, anlægger således forskellige
perspektiver på spørgsmålet om forældrestrategier, der både defineres med begreber
som kontrol, overvågning, opdragelsesstil og mediering. Der er også stor forskel på
den måde, hvorpå forskerne i praksis spørger ind til fænomenet.
De forskellige tilgange betyder, at man ikke uden videre kan konkludere på tværs af de
fundne undersøgelser. Endvidere er der for hovedpartens vedkommende tale om
tværsnitsstudier, hvorfor man skal være forsigtig med at tolke de sammenhænge, der
påvises, som årsagssammenhænge. I de kommende afsnit præsenterer vi forskellige
typer af forældrestrategier og deres effektivitet med udgangspunkt i det, vi vurderer til
at være de fire mest centrale tilgange til spørgsmålet: parental controls, parental
monitoring, parenting styles og parental mediation 21.

Med grå litteratur mener vi undersøgelser og rapporter udgivet af aktører udenfor de
etablerede forskningsinstitutioner, for eksempel NGO’er og statslige myndigheder
20
Forældrestrategier adresseres for eksempel både som ’parental control’, ’parental
monitoring’, ’(internet) parenting style’ og ’parental mediation’.
21
For definition henvises til bilag D
19
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I forlængelse af dette vil vi se nærmere på strategiernes betydning for:




forældres viden om deres børn og unges online adfærd
balancen mellem online risici og muligheder
forældres betydning i forhold til venners betydning for børn og unges
risikoadfærd online.

5.1.1. Hvordan ser forskningen forældrestrategier og deres betydning?
Parental control
Parental control/forældrekontrol defineres i forskningen som forældres aktive
begrænsning af børn og unges mediebrug gennem for eksempel regler for tidsforbrug
eller indhold. Fire af litteraturgennemgangens studier beskæftiger sig på forskellig vis
med forældrekontrol og risikoadfærd blandt børn og unge 22. Studierne har forskellige
og i nogen grad modsatrettede konklusioner, idet:




To artikler peger på, at forældrekontrol øger risikoadfærd, enten i form af
risikoen for at blive mobbet eller risiko i bredere forstand.
Den tredje artikel finder, at mindre forældrekontrol er forbundet med øget risiko
for udøvelse af online mobning blandt drenge.
Den sidste artikel finder, at effektiviteten af forældrekontrol afhænger af den
kulturelle kontekst og de familieværdier, der karakteriserer den.

Samlet set peger resultaterne altså på, at spørgsmålet om forældrekontrol må håndteres
med en vis forsigtighed.
Parental monitoring
To af de fundne studier i litteraturgennemgangen beskæftiger sig med ’parental
monitoring’ 23 i relation til børn og unges risikoadfærd online 24.
Det skal her påpeges, at forfatterne primært definerer monitorering som forældres
viden om børn og unges digitale liv rapporteret af børnene selv, mens teknisk
monitorering gennem fx trackere og kontrol af søgehistorik falder ind under
begrænsninger (parental control).
Studierne viser, at manglende viden om barnets digitale aktiviteter øger barnets risiko
for involvering i online mobning, ligesom monitorering synes at have en mere direkte

Álvarez-García et al. (2015), Baldry et al. (2019), Shapka & Law (2013) og Gómez et al. (2017)
Parental monitoring er i litteraturen et lidt tvetydigt begreb, der både kan forstås som
decideret overvågning eller som en grad af forældreopsyn.
24
Brighi et al. (2019) og Khurana et al. (2015)
22
23
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effekt end restriktioner, når det kommer til at reducere barnets involvering i online
mobning 25.
Parental mediation
Fem fundne studier 26 tager udgangspunkt i begrebet ”parental mediation” – et begreb
som ikke har et tilsvarende udtryk på dansk. ”Parental mediation” kan dog fortolkes
som noget i retning af forældres ’formidling’ eller ’mellemkomst’.
De fem studier varierer en anelse i deres begrebsbrug, men skelner overordnet set
mellem en restriktiv og en instruerende form for parental mediation. Hvor den første
strategi har fokus på at begrænse barnets adgang til online aktiviteter, har den anden
strategi fokus på at vejlede og rammesætte barnets online aktiviteter.



Fire af studierne finder, at en restriktiv medieringsstrategi øger sandsynligheden
for, at børn og unge udsættes for online risiko.
Et af studierne finder derimod, at en restriktiv tilgang reducerer sandsynligheden
for, at børn og unge involveres i offline ungdomskriminalitet, mens forældres
eventuelle negative indstilling til børn og unges digitale mediebrug (i dette
tilfælde spilaktivitet) øger denne sandsynlighed.

Hovedparten af studierne viser således, at en restriktiv medieringsstrategi øger
sandsynligheden for, at barnet involveres i forskellige typer af risikoadfærd. En
instruerende medieringsstrategi har den modsatte effekt. Dette modsiges dog af et af
studierne, ligesom andre studier, der præsenteres nedenfor, peger i en anden retning.
Parenting styles
Der er i litteraturgennemgangen fundet tre studier 27, der forholder sig mere
overordnet til ”parenting styles” (eller opdragelsesstil) som en vinkel på børn og unges
risikoadfærd online. Studierne anlægger meget forskellige teoretiske og empiriske
vinkler, men opererer alle med forældreinvolvering eller forældrestøtte som en af de
faktorer, der undersøges.



Det første studie finder, at børn og unge, der beskriver deres forældre som
autoritative eller autoritære, er mindre involverede i online mobning
Det andet studie finder, at en høj kvalitet i forældre-barn kommunikationen
reducerer sandsynligheden for, at børn og unge mødes med fremmede

Involvering i online mobning adresseres i nogle studier som hhv. at være offer eller udøver af
mobning, mens andre studier slet ikke adresserer en forskel. Dansk forskning i mobning (i bred
forstand) peger på, at der er tale om et kunstigt skel, da positionerne skifter konstant, og mange
er både ofre og mobbere (jf. Kofoed/Søndergaard: Mobning gentænkt (2014))
26
Navarro et al. (2013), Wachs et al. (2020), Wright & Wachs (2018), Padilla-Walker et al. (2018) og
Martins et al. (2017)
27
Vale et al. (2018), Van den Heuvel et al. (2012) og Ferguson et al. (2014)
25
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Det tredje studie finder, at manglende forældreinvolvering har større betydning
end fx computerspil, når det gælder påvirkningen af børn og unges involvering i
offline ungdomskriminalitet

Da det første studie definerer den autoritative opdragelsesstil som et spørgsmål om
høj grad af involvering/høj grad af forbud og en autoritær opdragelsesstil som lav grad
af involvering/høj grad af forbud, må resultatet tolkes således, at forbud betyder mere
end forældreinvolvering. Dette modsiges dog af de to andre studier, der finder, at en
høj kvalitet af forældre-barn-relation reducerer risiko, og at manglende forældrestøtte
øger risiko. Dette kan skyldes, at studierne adresserer forskellige typer af risiko:
mobning, møde med fremmede og offline ungdomskriminalitet. En sådan tolkning
understøttes af en af artiklerne i næste afsnit.

5.2. Hvad betyder forældrestrategier for forældres viden om børn og unges
online liv?
To af de fundne studier fokuserer på, hvad forældrestrategier betyder for forældres
viden om børn og unges onlineliv. 28
Det første studie peger på, at strategiernes betydning for forældrenes viden om børn
og unges online liv afhænger af, om det handler om mobning, seksuelt indhold eller
mødet med fremmede. For eksempel har autoritære forældre i højere grad kendskab
til, om deres børn har været onde mod andre online, end det er tilfældet for
eftergivende forældre. Omvendt undervurderer eftergivende forældre i mindre grad
(dvs. har mere viden om), hvorvidt deres børn har mødt fremmede. Forskellige
strategier har således forskellige effekter for forskellige typer af risiko.
Det andet studie viser, at regelsættende forældre har en mere præcis viden om, hvorvidt
deres børn har været udsat for online mobning. Studiet viser således, at forældre, der
laver regler for internetadgang, internetbrug og interaktion, har mere præcis viden om
deres børns risikoadfærd online.

5.3. Hvad betyder forældrestrategier for balancen mellem muligheder og
risici?
Fire fundne studier beskæftiger sig mere specifikt med balancen mellem risiko og
muligheder – forstået som viften af formål, som internettet bruges til29. Studierne
peger således på, at forældrestrategier kan have både positive og negative
konsekvenser i den forstand, at de beskytter mod risiko, men samtidig afskærer barnet
fra muligheder.

Byrne et al. (2014) og Symons et al. (2017)
Livingstone et al. (2017), Rodríguez-de-Dios et al. (2018), Garmendia et al. (2012) og
Mascheroni et al. (2013)
28

29
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Undersøgelserne viser samlet, at børn af forældre, der benytter en vejledende
forældrestrategi, både møder flere risici, men også har flere muligheder online. Det
forholder sig omvendt for børn af forældre, der benytter en begrænsende strategi. Der
ses samtidig en negativ sammenhæng mellem den restriktive strategi og digitale
færdigheder i den forstand, at de børn, der beskriver deres forældre som restriktive,
også har færre digitale færdigheder.
På tværs af de fire studier kan det altså konkluderes, at restriktiv mediering beskytter
mod risici, men samtidig reducerer børnenes online muligheder og derigennem
børnenes udvikling af online færdigheder. Forenklet kan det udtrykkes således, at
børns manglende adgang til digitale medier fjerner risiko forbundet med at bruge
disse medier, men fratager også barnet dets muligheder og den kompetenceudvikling,
der er forbundet med brug af medierne.

5.4. Hvad er forældrenes rolle ift. vennernes?
Der er med litteraturgennemgangen fundet to artikler, som adresserer forældres
indflydelse på børn og unges online risikoadfærd sammenlignet med vennernes
indflydelse 30. Dette perspektiv tager udgangspunkt i Nathansons teori fra 2001 om, at
venner får en større indflydelse på børns handlinger, efterhånden som barnet bliver
ældre. Denne teori bekræftes i store træk af de fundne artikler.
Begge studier peger således på, at forældrefiguren mister betydning, efterhånden som
børnene bliver ældre, ligesom venner over årene får en større indflydelse på det
indhold og de platforme, de unge tilgår via internettet. Forskningen giver ingen
entydige pejlinger om, hvordan dette skifte konkret kommer til udtryk i de unges
medievaner.
Forskningen peger samtidig på, at børn i nogle tilfælde løber online risici, selv om de er
bevidste om risici. Risikoviden er således ikke nødvendigvis ensbetydende med
ændret risikoadfærd. Når børn undlader at fortælle deres forældre om erfarerede
risici, er det dels, fordi de er bange for forældrenes reaktion, og dels fordi det har
involveret et brud på nogle af de regler, forældrene har opstillet.

5.5. Opsamling af forskningsresultater
Samlet set bruger de fundne studier meget forskellige begreber for forældrestrategier i
relation til børn og unges online risikoadfærd, og begreberne bruges ikke ens på tværs
af artiklerne.
Desuden peger studiernes resultater i flere retninger. Det kan konstateres, at


30

Spørgsmålet om forældrekontrol må håndteres med forsigtighed, ligesom
betydningen af forældreinvolvering er uklar. (Sidstnævnte afhænger muligvis af
den type risiko, der er tale om).

Iglesias et al. (2015) og Nikken & de Graaf (2013)
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Et flertal af studier finder, at restriktiv mediering øger sandsynligheden for, at
børn er involveret i online risikoadfærd, mens instruerende mediering gør det
modsatte. Dette modsiges dog bl.a. af de studier, der fokuserer på
medieringsstrategier i relation til muligheder og risici.
Forældres viden om børns online adfærd synes at betyde mere end restriktioner,
men der synes ikke at være nogen entydig sammenhæng mellem
forældrestrategi og forældres vidensniveau i relation til børn og unges online
risikoadfærd.
Forældres mulighed for at øve indflydelse på deres børns online risikoadfærd
bliver mindre, efterhånden som børnene bliver ældre, og forældrenes indflydelse
på risici må desuden basere sig på en afvejning af muligheder og risici. Når
forældre beskytter deres børn mod risici ved en restriktiv tilgang, reduceres
børnenes online muligheder og hermed deres digitale færdigheder.

Både forskningslitteratur og rapporter peger endvidere på, at køn, alder og kulturel
kontekst er afgørende, hvis man skal forstå, hvordan forældre gennem deres
håndtering af børn og unges digitale mediebrug støtter dem i deres sociale udvikling.
Her bliver det tydeligt, at kulturelle mønstre, især forskellige forventninger til piger og
drenge, er afgørende.
Samlet set kan forskningen ikke bidrage med entydige anvisninger til, hvordan
forældre skal håndtere deres børn og unges online aktiviteter for at undgå, at de
involveres i online risikoadfærd. Dette kan skyldes de store forskelle i begrebsbrugen
og dermed den måde, hvorpå forskerne spørger ind til fænomenet. Det kan også
skyldes, at det er nogle helt andre forhold, der afgør børn og unges involvering i online
risikoadfærd, herunder den mere generelle forældre-barn-relation eller den konkrete
måde, hvorpå forældre opstiller regler eller håndterer kommunikationen med barnet.
Haddon (2015) 31, der også er blevet interviewet i forbindelse med nærværende
undersøgelse, peger således på, at reglernes tydelighed og forældrenes troværdighed
er afgørende for, om børnene accepterer regler, ligesom de adspurgte børn og unge
oplever deres forældres forsøg på at overvåge dem som et udtryk for manglende tillid.
Navnlig tilliden mellem børn og voksne er et centralt tema i de interviews, der er blevet
gennemført i forbindelse med denne rapport, og interviewene kan således bidrage til
en ”oversættelse” af de modstridende forskningsresultater og inspirere til konkrete
handlingsanvisninger.

31

Haddon, L. (2015).
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6. Hvad viser den grå litteratur?
6.1. Børn og unges risikoadfærd
Betegnelsen grå litteratur dækker over rapporter, som er udgivet af NGO’er og andre
aktører udenfor forskningsinstitutionerne.
Den grå litteratur afspejler i et vist omfang børns online risikoadfærd på samme vis
som den videnskabelige litteratur på området. Det vil sige, at fokus er på mobning,
seksualiseret kommunikation og personlige møder. De nordiske rapporter adskiller sig
dog fra den internationale forskning ved, at fokus på seksuelt indhold i højere grad
handler om deling uden samtykke og om uønskede seksuelle kommentarer. En række
rapporter sætter endvidere fokus på deling af personlige oplysninger 32 og børn og
unges forståelse af, hvad de bruges til. 33
De norske og svenske undersøgelser gentages hvert andet år over en længere årrække
og gør det muligt at iagttage historiske tendenser på området. De norske medietilsyns
rapporter peger således på en mindre stigning i online mobning. 5 pct. angiver i 2010
at være blevet mobbet online på ugentlig eller månedlig basis, mens tallet i 2018 er
steget svagt til 8 pct. Det svenske medieråds rapporter peger endvidere på, at online
mobning målt hen over årene er en af de største bekymringer, hvis man spørger
forældre. 34 I en rapport fra det danske undervisningsministerium påpeges det, at det
især er de 15-19-årige piger, der udsættes for online mobning 35.
Det norske medietilsyn finder endvidere en stigning i seksualiseret indhold. Mængden
af unge, der modtager uønskede seksuelle kommentarer, er relativt stabil på 18-20 pct.
gennem målingsperioden 2010-2020, men vokser dog i den seneste undersøgelse fra
2020 til 30 pct. Tilsvarende vokser andelen af børn og unge, der har delt nøgenbilleder
af sig selv fra 4 pct. i 2010 til 13 pct. i 2020. Ligeledes kan man indenfor
aldersgrupperne se en tendens til, at de ældre børn deler flere nøgenbilleder af sig
selv.
Det svenske medieråds rapporter peger på, at også seksualiseret kommunikation er en
central bekymring blandt forældre, ikke mindst bekymringen vedrørende
henvendelser fra fremmede med seksuelle hensigter. 36
I dansk kontekst viser en undersøgelse fra Børns Vilkår (2019), at 29 pct. har oplevet, at
andre har delt billeder af dem uden samtykke, og 16 pct. angiver, at de selv har delt

Medietilsynet, Norge (2010-2020)
Børnerådet (2014c, 2019b)
34
Medietilsynet, Norge (2010, 2018) og Statens medieråd, Sverige (2017, 2019)
35
Undervisningsministeriet, Danmark, 2018.
36
Medietilsynet, Norge (2010-2020) og Statens medieråd, Sverige (2015, 2017, 2019 og 2020)
32

33
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billeder af andre uden samtykke. (Det fremgår ikke, hvilken type billeder der er tale
om). Flere børn fra familier med færre penge oplever at få delt deres billeder 37.
Foruden mobning og intim billeddeling sætter det norske medieråds rapporter fokus
på børn og unges beskyttelse af private oplysninger. De finder således, at knap en
tredjedel af de adspurgte børn og unge angiver at have delt deres password med
andre, mens omkring to tredjedele har ændret indstillinger på deres sociale medier
med henblik på at beskytte personlige oplysninger. 38 En rapport fra det danske
undervisningsministerium (2018) beskriver endvidere danske børn og unge som
’digitalt selvsikre’ i den forstand, at de oplever at have kontrol over deres data, men
dette afspejles imidlertid ikke i deres konkrete handlinger 39.
En undersøgelse fra Børns Vilkår viser i forlængelse af dette, at 7. klasses elever ved
mere end 4. klasses elever om fx algoritmer og cookies, men samtidig ses det også, at
7. klasses elever i højere grad end 4. klasses elever har delt deres passwords med
andre 40. Dette peger samlet set på, at der ikke er en direkte overensstemmelse mellem
viden, selvopfattelse og adfærd.

6.2. Forældrenes rolle i forhold til børn og unges online liv
I Det Kriminalpræventive Råds rapport ”Fra barndommens gade til cyberspace” fra
2017 understreges det, at man på tværs af en lang række undersøgelser finder en
stærk sammenhæng mellem, hvor inkluderede eller integrerede de 14-15-årige er i
deres familie på den ene side og kriminaliteten på den anden. 41 Rapporten beskæftiger
sig ikke specifikt med online kriminalitet, men med kriminalitet i bred forstand. En
tilsvarende overordnet tilgang til forældre-barn-relationen findes i det nordiske
ministerråds rapport fra 2019, som finder en sammenhæng mellem forældres
emotionelle opbakning og barnets sociale mediebrug og mistrivsel i den forstand, at
det navnlig er blandt piger med ringe emotionel opbakning, at sociale medier synes at
øge mistrivslen. Disse rapporter peger således på, at den mere generelle relation
imellem forældre og børn er afgørende for børnenes trivsel og eventuelle risikoadfærd.
En dansk undersøgelse foretaget af Medierådet for Børn og Unge i 2017 sætter også
fokus på forældrenes egen digitale adfærd ift. at være rollemodeller. Undersøgelsen
viser, at der blandt forældrene til de 8-10-årige kun er 7 pct., der spørger deres børn
om lov, før de deler deres billeder. Hos de 14-15-årige er tallet 19 pct. Dette skal ses i
lyset af, at billeddeling uden samtykke ikke er lovligt og derfor må anses som en
risikoadfærd.

Børns Vilkår (del 4), 2019.
Medietilsynet, Norge (2012, 2014, 2018)
39
Undervisningsministeriet, Danmark (2018)
40
Børns Vilkår (del 4) (2019)
41
Flemming Balvig, 2017, rapport udarbejdet for DKR (s. 142)
37
38

SIDE 29

6.3. Forældrenes interesse for børn og unges online liv
Flere rapporter peger på, at forældrene udviser større interesse for børn og unges
øvrige fritidsinteresser og traditionelle mediebrug end for børn og unges online liv 42.
I dansk kontekst finder Børns Vilkår, at halvdelen af børnene i 4. klasse oplever, at de
voksne er interesserede i, hvad de foretager sig på internettet, mens 13 pct. i 7. klasse
oplever noget tilsvarende. 43
Dette understøttes i en rapport fra Børnerådet i 2014, der viser, at 39 pct. oplever, at
forældrene sjældent eller aldrig viser interesse for, hvad de laver på nettet. En
undersøgelse fra 2020 om forældres håndtering af børns brug af YouTube (Medierådet
for børn og unge) peger dog på, at forældre interesserer sig for deres børns brug af
YouTube, og at en stor majoritet taler med deres børn om YouTube dagligt (10 pct.),
ugentligt (41 pct.) eller månedligt (34 pct.). Denne forskel kan dels skyldes, at YouTube
med sit fokus på streaming lægger sig tættere op ad det medieindhold, som forældre
traditionelt har skullet håndtere, og dels at det i medierådets undersøgelse er
forældrene og ikke børnene, der bliver spurgt, og at forældrene muligvis overdriver
omfanget af samtaler med deres børn. 44
Børnerådet finder i førnævnte rapport også en sammenhæng mellem oplevelsen af
god stemning i hjemmet og forældrenes interesse for børnenes online liv. Det vil sige,
de børn, der oplever en god stemning i hjemmet, også oplever en større interesse fra
forældrenes side. 45
Børns Vilkårs undersøgelse fra 2019 viser samtidig, at forældres oplevede
kompetenceniveau har betydning for, hvor meget de er sammen med deres børn om
digitale medier. 56 pct. af de forældre, der oplever sig selv som mest kompetente, er
ofte sammen med deres børn om digitale medier, mens kun 6 pct. af de forældre, der
oplever sig selv som mindst kompetente, angiver noget tilsvarende.
En tilsvarende iagttagelse gøres i en YouTube-undersøgelse fra Medierådet for Børn og
Unge, som finder, at signifikant flere af de forældre, der føler, at de ved nok om
YouTube, finder det nemmere at tale med deres børn om mediet. 46
Endelig giver rapporten ’Unges kriminelle adfærd på nettet’ fra 2018 et tredje
perspektiv på dette spørgsmål. Den peger således på skismaet mellem børns og unges
manglende lyst til at invitere forældrene indenfor, sammenholdt med børnenes ønske
om at forældrene har en dybere forståelse for, hvad de unge laver på internettet.
Rapporten beskriver endvidere, hvordan de adspurgte unge undertiden oplever deres
forældres forsøg på involvering som ’kejtet’ og ’hensynsløs’. Det kan således være
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svært for forældre at involvere sig i børn og unges online liv uden at komme til at
overskride deres grænser. 47

6.4. Forældres regelsætninger vedrørende børn og unges online liv
Forældres regelsætning i relation til børn og unges online mediebrug er et centralt
spørgsmål indenfor forskningen, hvor regelsætning bl.a. holdes op imod andre typer af
forældrestrategier. Spørgsmålet adresseres også i et vist omfang i den grå litteratur,
med fokus på, hvad forældre sætter regler op omkring, og hvordan børnene reagerer
på det. Her viser en rapport fra Undervisningsministeriet i 2018, at de danske forældre
generelt vægter dialog om digital mediebrug højere end regler. 48
Rapportserien fra det svenske medieråd peger på, at mobilen er det medie, der er
mindst regelsætning omkring. Dette bekræftes i dansk kontekst i en rapport fra
Børnerådet (2014) som finder, at 83 pct. af de adspurgte unge ikke oplever, at der er
regler for, hvor meget de må bruge mobilen. De tilsvarende tal for fjernsyn er 73 pct.,
computer 71 pct. og spil 65 pct. Undersøgelser fra det svenske medieråd viser
samtidig, at der generelt ikke opstår konflikter omkring mediebrug, men de konflikter,
der rent faktisk opstår, handler i høj grad om, hvor meget tid der bliver brugt på
medierne. 49 Eftersom det netop er dette, forældrene sætter regler op omkring, er det
svært at afgøre, om tidsforbrug udgør et større problem end andre aspekter af børn og
unges mediebrug, eller om forældres regelsætning i bredere forstand er den typiske
anledning til konflikt i familier.
Endelig spiller alder og køn en central rolle i den forstand, at regelsætningen bliver
mindre efterhånden, som børnene bliver ældre. 50 Forældrene følger generelt mere
med i pigernes mediebrug (hvis man ser bort fra computerspil). 51 I det hele taget er
køn og alder helt afgørende faktorer i forhold til forældres interesse og regelsætning,
som nu vil blive beskrevet.

6.5. Betydning af børnenes alder og køn
Som nævnt i afsnittet vedrørende forældrenes interesse for børn og unges onlineliv,
synes forældrenes interesse for børnenes mediebrug at falde fra 4. til 7. klassetrin. 52
Dette kommer bl.a. konkret til udtryk i forældrenes tilstedeværelse i forhold til
børnenes online liv. Mens majoriteten af børnene i den svenske rapportserie angiver,
at forældrene kan se med i deres aktiviteter på de sociale medier, falder denne andel
med alderen, ligesom medierådets YouTube-undersøgelse finder, at forældre taler
mere med deres yngre børn om YouTube, end de gør med de lidt ældre børn. De
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svenske og norske rapportserier peger desuden på, at forældres regelsætning falder
med børnenes alder. 53
Fra et noget andet perspektiv peger undersøgelsen af danske forældres billeddeling
fra Medierådet for Børn og Unge på, at forældre bliver mere tilbøjelige til at spørge
deres børn om lov, før de deler et billede, efterhånden som børnene bliver ældre. 54
I forhold til dette er det måske mere interessant, at der også er stor forskel på, hvordan
forældre forholder sig til piger og drenge. Forældre til piger bekymrer sig mere om
børnenes mediebrug, og mødre bekymrer sig mere end fædre. 55 Typen af bekymringer
varierer også i den forstand, at bekymringerne vedrørende piger i højere grad angår
seksuelle henvendelser, mens bekymringerne vedrørende drenge i højere grad angår
afhængighed og social isolation.
Forældre til piger kan i højere grad følge med i deres aktiviteter på de sociale medier.
En større andel af pigerne er således forbundet med deres forældre på sociale
medier. 56 I dansk kontekst finder Børnerådet, at markant flere drenge (39 pct.) end
piger (24 pct.) har gjort ting på nettet, som de ved, at deres forældre ikke vil have.
Dette kan muligvis skyldes, at forældrene er mindre til stede i forhold til drengene.

6.6. Opsamling ift. grå litteratur
Som nævnt adresserer ingen af de fundne rapporter direkte relationen mellem
forældrestrategi og børn og unges online risikoadfærd, men rapporterne supplerer
ikke desto mindre den videnskabelige litteratur på mange relevante måder.
De nordiske rapporter viser, at forældre tilsyneladende har lettere ved at sætte sig ind i
børns andre fritidsinteresser og i traditionel mediebrug end i deres digitale aktiviteter.
Der peges endvidere på, at det muligvis kan hænge sammen med forældrenes
selvoplevede kompetencer i forhold til digitale medier og med stemningen i hjemmet.
Her kan de nordiske rapporter således supplere de fundne studier, der beskæftiger sig
med forældrenes viden om børn og unges online liv. De nordiske rapporter peger
endvidere på, at forældrenes regelsætning (og forældre og børns konflikter) har mere
fokus på tidsforbrug end på indhold, hvilket kan være med til at forklare, at
regelsætning i forskningslitteraturen kun i begrænset grad er virkningsfuldt.
Endelig peger rapporterne på forskelle i, hvordan forældrene håndterer børn og unges
digitale mediebrug alt efter deres alder og køn, hvilket vidner om, at det ikke er muligt
at forholde sig til spørgsmålet om forældrestrategier og digital mediebrug uden
samtidig at forholde sig til mere generelle antagelser om forældreroller, kønsroller og
alderssvarende opdragelse.
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7. Hvad siger undersøgelsens børn
og unge?
Som en væsentlig del af undersøgelsen er der gennemført interviews med 76 børn og
unge fra 9 skoler – fordelt på små og store skoler – placeret i 6 af landets kommuner.
Det skal her igen understreges, at der er tale om børn fra familier, som vurderes at
have en gennemsnitlig socioøkonomisk profil.
Børnene og de unge har ved personlige interviews fortalt om deres egne oplevelser
med brug af nettet, deres oplevelser af forældrenes roller og deres ønsker til forældres
involvering i deres online liv mv. I rapporten omtales elever på skolens mellemtrin (4.6. klasse) som børn, mens elever i udskolingen (7.-10.kl) omtales som unge.
I dette afsnit præsenteres børn og unges perspektiver ift. deres erfaringer med online
risikoadfærd, deres regler og råd fra forældre, deres villighed til at dele deres online liv
med forældrene samt hvad de anbefaler forældre at gøre for at skabe tillid mv.

7.1. Tidlig debut på digitale medier
Undersøgelsens børn og unge er generelt fortrolige og vante brugere af digitale medier
og muligheder. De har alle en telefon, og de fleste af dem har også PC og/eller tablet.
De unge i udskolingen fortæller typisk, at de har fået deres telefon, da de blev 10 år (og
stoppede i fritidsordning), mens flere børn på mellemtrinnet har fået telefonen
tidligere.
Undersøgelsen peger således på, at der over de seneste fem år er sket en ændring i
tidspunktet, hvor børn får deres første telefon eller tablet – en ændring som formentlig
stadig pågår, da flere af børnene og de unge fortæller, at deres mindre søskende har
fået deres første telefon og/eller tablet før skolestartsalderen. En tendens der
bekræftes i forældreinterviews.
CITAT, PIGE 12 ÅR
______ ________

”Jeg har telefon og computer, men bruger mest min telefon. Computeren har jeg bare, og jeg bruger den også lidt til at
spille på. Jeg fik telefon, da jeg var 7 eller 8 år – det kan jeg ikke lige huske. Men jeg har Snapchat, TikTok, Facebook og
Instagram”.
CITAT, DRENG 12 ÅR
______ ________

”Jeg fik min første Ipad, da jeg var tre år gammel, så jeg kan slet ikke huske, at jeg ikke har haft den”.
Den tidlige adgang til telefon og tablet mv. betyder, at børnene og forældrene meget
tidligt skal forholde sig til både muligheder og risici ved digitale medier. Samtidig
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betyder det også, at børnene tidligt tilegner sig en fortrolighed med digitale medier og
har en (potentiel) adgang til fx sociale medier, inden de aldersmæssigt opfylder de
vejledende aldersgrænser.
7.1.1. Populære sociale medier
Undersøgelsens børn på mellemtrinnet bruger i høj grad deres tablet og PC mv. til spil
og YouTube og lignende underholdningskanaler, men anvender iflg. deres egne
udsagn mest telefonen til sociale medier – især TikTok og Snapchat. Drengene på
mellemtrinnet er typisk også på sociale medier, men de fleste drenge i denne
aldersgruppe fortæller, at de egentlig ikke bruger sociale medier så meget – mest til at
være en del af grupper på fx SnapChat. Dette billede er dog forskelligt fra skole til skole
og fra klasse til klasse, da nogle drenge på mellemtrinnet er mindst lige så aktive på
sociale medier som klassens piger.
Langt hovedparten af børnene på mellemtrinnet er aktive på mindst ét socialt medie.
Tabel 7.1. Antal børn på sociale medier (mellemtrinnet)
Aktivitet på sociale meder

Børn på mellemtrinnet (N=38)

Andel aktive på min. 1 socialt medie
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Kilde: Interviews, LG Insight, 2020

Mange af undersøgelsens børn på mellemtrinnet – både piger og drenge – ser også
YouTube-videoer, som er relateret til deres hobby – fx klip med skating eller heste. Men
de fortæller også, at de bruger meget tid på at se videoer med sjove og søde klip.
Enkelte af dem har deres egen YouTube-kanal, hvor de uploader klip, hvor de fx gamer,
spiller guitar eller tegner etc. Andre poster deres videoer på andre medier – fx TikTok.

CITAT, PIGE 12 ÅR
______ ________

”Jeg synes, det er rigtig sjovt at følge med i seje danse på TikTok. Jeg lægger også selv tit en video op – enten hvor jeg
danser alene eller sammen med nogle veninder”.
De unge i udskolingen er generelt (og ikke overraskende) aktive på mange digitale
platforme – Discord, Twitch, Instagram, TikTok, Snapchat og meget andet.

Tabel 7.2. Antal unge på sociale medier (udskolingen)
Aktivitet på sociale medier
Andel aktive på min. 1 socialt medie

Unge i udskolingen (N=38)
38 (alle)

Kilde: Interviews, LG Insight, 2020
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De unges formål med brug af digitale medier er selvsagt forskelligt, ligesom deres
omfang af timer online varierer 57. Det er derfor svært at lave entydige kategoriseringer
af de unge brugere, idet interviewundersøgelsen dog viser en tendens til (underbygget
af forskning), at drengene i udskolingen i højere grad bruger nettet til gaming, mens
pigerne i denne aldersgruppe er mere aktive på sociale medier med mulighed for
billeddeling – fx TikTok og Instagram. Men både udskolingens piger og drenge er i
undersøgelsen generelt aktive på alle typer af medier.
En del af de unges præferencer for online aktiviteter og digitale medier kan tilskrives
deres interesser – fx om de gamer og/eller følger hobby på nettet, mens andre valg i
højere grad er knyttet til sociale netværk samt nysgerrighed efter nye muligheder og
tilbud. Flere af de unge peger da også på, at det skifter, hvad der er populært at bruge
af platforme og apps, ligesom de kan have forskelligt formål med brug af de enkelte
medier. Nogle af de unge bruger fx kun Snapchat til at skrive med deres ”gamle”
venner, mens de er aktive på andre medier for at finde nye venner.
Pt. er flere af undersøgelsens børn og unge optaget af computerspillet AmongUs, ligesom
flere unge fremhæver det sociale netværkssite Yubo, som de selv betegner som ”Tinder
for unge”. De unge beskriver selv, at de nye apps og platforme ikke altid er noget, som
deres forældre kender til, og at det heller ikke nødvendigvis er noget, som de selv vil blive
ved med at bruge.
CITAT, PIGE 14 ÅR
______ ________

”Jeg brugte Yubo før, men efter at jeg har mødt min kæreste, slettede jeg det igen”.

CITAT, PIGE 15 ÅR
______ ________

”Jeg har også haft Yubo i en kort periode, men det var vist mest bare, fordi det var noget alle andre havde, og så prøvede
man det lige. Og det var jo ikke noget særligt. Der var da mange, der brugte det til sådan noget dating ligesom tinder, men
jeg slettede det hurtigt igen”.
De fleste børn og unge fremhæver, at Snapchat er deres foretrukne sociale medie, da de
ofte bruger det til at sende beskeder til en enkelt ven eller i grupper mv. Der er samtidig
også skole-/klassegrupper, der er oprettet på enten Snapchat eller Discord, som betyder,
at disse konkrete medier bliver brugt til dialogen mellem klassekammeraterne – fx også
om sociale begivenheder eller skolerelaterede drøftelser.

57

De unges skærmtid er ikke en del af denne undersøgelses fokus
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Hos især børn på mellemtrinnet er der status og sport i at samle på streaks 58 i Snapchat.
Nogle af undersøgelsens børn og unge kan dog også fortælle, at det kan være en
stressfaktor at passe sine streaks – fx når man er på ferie. Så skal man finde en, der kan
passe sine streaks i perioder, hvor man er ude at rejse eller er syg osv. De sender ofte bare
et sort foto, da det vigtige ikke er budskabet, men at holde streaken kørende.

CITAT, DRENG 13 ÅR
______ ________

”Det er sejt, når man har mange streaks. Jeg kender en, der har over 1000 dage i streak. Nogen venner er virkelig dårlige
at have streak med, hvis de glemmer at åbne beskederne. Så har man mistet sin streak”.

CITAT, PIGE 17 ÅR
______ ________

”Jeg var på ferie, og der var kun meget dårlig internetforbindelse, så jeg havde aftalt med en veninde, at hun passede
mine streaks, mens jeg var væk. Det var faktisk dejligt ikke selv at skulle gøre det og ikke selv skulle tjekke min telefon hele
tiden. Det var lidt som en stor befrielse i et par dage.”

De fleste børn og unge i undersøgelsen bruger ikke Facebook, og hvis har de en konto på
Facebook, bruger de den primært til at skrive beskeder på Messenger - fx ved at være en
del af en gruppe ift. fodboldtræning. Eller for at være forbundet med familien. Det er
således et gennemgående udsagn hos undersøgelsens børn og unge, at ”Facebook er for
gamle mennesker”.
CITAT, PIGE 14 ÅR
______ ________

”Jeg har også en profil på Facebook, men den har jeg bare, fordi man ellers går glip af begivenheder og sådan noget.
Det er også dér, jeg kan være venner med de fleste af dem fra min familie – også min moster og sådan noget”.
Mange af de unge oplever, at deres forældre er tillidsfulde overfor brugen af både
Facebook og Instagram, fordi de selv er vante brugere af disse medier og ikke anser dem
som ”farlige”. Som det fremgår af senere afsnit omkring forældrenes involvering, opleves
forældrene også som mest positivt interesserede, når det handler om medier, som de selv
er fortrolige med.

Streak er en ubrudt kæde, hvor man min. 1 gang i døgnet sender et billede til hinanden. En
streak beskriver således, hvor mange dage i træk to venner på Snapchat har sendt billeder til
hinanden.
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CITAT, PIGE 17 ÅR
______ ________

”Jeg er venner med min mor på Snapchat. Hun fik Snapchat, da jeg fik det, for hun vil gerne vide, hvad det er, men hun
bruger det ikke til så meget andet end at se beskederne fra mig. Hvis hun selv vil skrive en besked, bruger hun Facebook.
Det er nok bare sådan, hendes generation er”.

7.2. Børn og unges oplevelse af forældrenes viden
Hovedparten af undersøgelsens børn og unge udtrykker, at der er mange ting, som
deres forældre ikke kender til, når det angår digitale medier. Det er således børn og
unges vurdering, at forældre ikke altid forstår, hvad de taler om, men alligevel synes
børnene, at det er godt, at forældrene prøver.
CITAT, DRENG 12 ÅR
______ ________

”Vi har haft mange snakke derhjemme – rigtig mange! Og selvom det nogle gange har været irriterende, så er det også
rart, for hvis der så sker noget, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og når vi har snakket om det, så er det også som om, at mine
forældre lærer noget nyt – fx hvad jeg bruger Snapchat til, og at jeg er med i nogle grupper derinde og sådan noget”.
Børnene og de unge udtrykker også, at de synes, at det er rarest, når forældrene har en
forståelse for de sociale medier og spil, som de bruger. Hovedparten af børn og unge i
undersøgelsen fortæller således, at det er lettere at tale med deres forældre om noget,
hvis forældrene forstår og anerkender, hvorfor fx det sociale medie eller det digitale
spil er vigtigt for barnet/den unge. Det vigtige er ifølge børn og unge ikke så meget, om
forældrene forstår, hvordan man fx chatter eller spiller, men at de forstår, hvorfor det
har en betydning at have de rette skins, følge en bestemt influencer eller passe sine
streaks osv.
Figur 7.1. Børns oplevelse af forældres forståelse af apps og spil (faktiske tal)

Oplever, at forældre ikke forstår mine apps eller spil
12

Mellemtrin

15

Udskoling

Kilde: Interviews, LG Insight, 2020. N=38 for mellemtrin og N=38 for udskoling

Mange af undersøgelsens børn og unge fortæller samtidig, at det i familien er sådan, at
mor kender til nogle medier og far til nogle andre. I andre familier er hverken mor eller
far dog specielt vante brugere af sociale medier eller spil, mens der i atter andre
familier er en mor og far, som begge har et godt kendskab til de digitale medier.
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Uanset forældrenes vanthed med medier, er det dog kun få børn og unge, som
oplever, at forældrene har tilstrækkelig viden og forståelse for deres online aktiviteter.
Knap hvert femte barn på mellemtrinnet har da også en opfattelse af, at deres
forældre generelt ikke forstår internettet, mens det samme gælder for knap halvdelen
af de unge i udskolingen.
Figur 7.2. Børns oplevelse af forældres forståelse af Internettet (faktiske tal)

Oplever, at forældre generelt ikke forstår internettet
18

7

Mellemtrin

Udskoling

Kilde: Interviews, LG Insight, 2020; N=38 for mellemtrin; N=38 for udskoling

Der ses i undersøgelsen en tendens til, at børnene især taler med mor om de sociale
medier, mens det er far, de taler med omkring spil og tekniske spørgsmål som fx
opsætning af konti. En opdeling som bekræftes af forældrene og ser ud til at gælde for
børn og unge i hele aldersspektret.

7.3. Hvordan oplever børn og unge deres forældres involvering og interesse for
deres digitale liv?
Børn og unge er forskellige – og det samme er deres oplevelse af forældrenes
involvering og interesse. Med nærværende afsnit tegnes imidlertid de generelle
tendenser, som kendetegner undersøgelsens svar. Da der tegner sig aldersmæssige
forskelle ift. forældreinvolvering, er afsnittet opdelt ift. børn på mellemtrin og unge i
udskolingen.
7.3.1. Børn på mellemtrin
Børn på mellemtrinnet oplever generelt en større interesse og involvering fra deres
forældre end de unge i udskolingen. Børnene i aldersgruppen 10-13 år giver
overordnet udtryk for, at deres forældre gerne vil vide, hvad de laver, når de er online
og også gerne vil snakke med dem om det. Samtalerne foregår iflg. børnene ofte over
aftensmaden eller på vej til sport. Det er samtaler, der ikke er ansporet af en aktuel
bekymring, men mere af en forebyggende nysgerrighed. Samtalerne kan dog også
opstå som følge af noget, som har været i nyhederne eller noget, som er sket i skolen
mv.
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Det er kendetegnende for mange af undersøgelsens børn (10-13 år), at deres brug af
telefon og PC i hjemmet ofte foregår i stuen. Dette er i flere familier et krav for
børnenes brug af digitale medier. Børnene fortæller, at det giver en naturlig platform
for samtale, når man som familie sidder sammen og måske kigger på samme YouTubevideoer. Efterhånden som børnene bliver ældre, foregår mere af deres online
aktiviteter dog udenfor forældrenes nærhed.
Der er således flere af børnene på 13 år, som ikke længere sidder i stuen, når de er på
digitale medier. Dette skyldes iflg. børnene, at de gerne vil have et privat frirum til
deres online aktiviteter, og at forældrene har fået tillid til, at de godt kan administrere
de aftalte regler. Der er dog iflg. børnene (og forældre) også et ønske fra flere forældre
om at flytte spilaktiviteter med voicechat ud af stuen, så det virker mindre forstyrrende
for resten af familien.
Det er generelt børnenes indtryk, at forældrene spørger ind til deres online-adfærd,
fordi de er interesserede i, hvad de laver og også gerne vil kunne hjælpe dem, hvis der
opstår problemer ift. brugen af apps eller opsætning af konti osv. Samtidig er børnene
også bevidste om, at det i høj grad er forældrene, som bestemmer, hvad de har af
muligheder på fx deres telefoner, så børnene har også en egen interesse i, at
forældrene får en indsigt i og tillid til de forskellige programmer. Ellers oplever
børnene, at det primært er forældrenes ”egne medier” (fx Facebook og Instagram),
som definerer, hvilke medier de er trygge ved, og børnene må bruge.
CITAT, PIGER PÅ HHV. 11 OG 12 ÅR
______ ________

”Min far har også fået TikTok, så han ved lidt om, hvad det handler om, og det er rart. Så kan jeg også spørge ham om
hjælp, hvis der er noget.”
***
”Det er rart, når de (forældre, red.) kender lidt til de apps, jeg bruger, for så skal jeg ikke altid forklare. Eller også kan
jeg vise en video fra TikTok, og så kan min mor godt se, at den er sjov, uden at jeg behøver at forklare, hvorfor den er
sjov”.
Børnene giver udtryk for, at de især taler med deres mødre omkring sociale medier, og
hvad der sker derinde ift. klassechats og billeddeling mv. Derimod er det fædrene, som
ofte gamer sammen med deres børn i Fortnite, CS:GO/Counter Strike eller GTA mv.
Somme tider spiller de ikke samme spil, men har fået lavet et gaming-rum, så far og
børn kan sidde ved siden af hinanden og game og på den måde være en del af
hinandens digitale liv. Denne konstruktion med et gaming-rum fortsætter op i
børnenes ungdomsår.

Børnene på mellemtrinnet er generelt tilfredse med graden af deres forældres
involvering.
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CITAT, PIGE 12 ÅR
______ ________

”Jeg er glad for, at min mor og far interesserer sig for, hvem jeg skriver sammen med, og måske spørger ”hvad laver
Katrine i dag”, for de ved, at jeg skriver meget sammen med hende”.
Men hvor flere af børnene udtrykker, at det ville være rart, hvis forældrene havde lidt
mere indsigt og forståelse for deres online aktiviteter, er det samtidig børnenes
vurdering, at forældrene ikke skal involveres yderligere i deres digitale aktiviteter. Der
er således en oplevelse af, at forældrene ville blande sig unødigt og uhensigtsmæssigt i
børnenes adfærd og relationer, hvis de fx fik yderligere viden om børnenes
gruppesamtaler og øvrige online-adfærd. Samtidig peger flere af børnene på
mellemtrinnet også på deres ret til et privatliv.
CITAT, PIGE 10 ÅR
______ ________

”Min forældre ved ikke alt, hvad jeg laver på nettet – især når jeg spiller. Jeg laver nogle ting i spillet, som de nok ville blive
sure over. Men det er ikke, fordi det er dårlige ting, men bare fordi det er sådan, spillet er, og det forstår de ikke”.
CITAT, DRENGE 12 ÅR
______ ________

”Jeg er venner med mine forældre på Snapchat, men så laver jeg bare private stories for alle andre end dem. For ellers så
stiller de bare så mange spørgsmål, og de skal bare ikke altid se alt”.
Det er således det samlede billede, at børnene på mellemtrinnet er glade for deres
forældres interesse, men samtidig heller ikke ønsker deres tættere involvering i deres
konkrete aktiviteter. Børnene vil således gerne have dialogen med deres forældre om
deres aktiviteter og oplevelser, men har ikke lyst til at forældrene er involveret i fx
deres digitale samtaler mv. Et af børnene sammenligner det med, at forældrene jo
heller ikke er med på banen i fodbold, selvom de følger med på sidelinjen.
7.3.2. Unge i udskolingen
For de unge i udskolingen tegner der sig et andet billede af forældreinvolvering, end det
som opleves af børn på mellemtrinnet. Det er således kendetegnende, at flere af de unge i
udskolingen ikke oplever deres forældre som særligt interesserede i deres online
aktiviteter, men alene har fokus på risici. De fortæller samtidig, at deres forældre tidligere
har været mere engagerede i deres online aktiviteter, men at deres spørgsmål og interesse
er blevet mindre med årene.
De unge vurderer dog selv, at forældrenes begrænsede interesse i høj grad skyldes, at
forældrene ikke forstår, hvad de laver på nettet og derfor ikke føler, at de kan spørge
meningsfuldt ind til deres online aktiviteter. Og de unge udtrykker da også en vis træthed
ift. at skulle forsøge at forklare forældre noget, som de har svært ved at forstå.
CITAT, PIGE 16 ÅR
______ ________
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”Helt ærligt – så forstår mine forældre ikke, hvad jeg laver på nettet, og jeg tror også godt selv de ved, at de ikke forstår det,
for det er også, som om de ikke rigtig spørger. En gang imellem stiller de nogle spørgsmål, og så taler vi lidt om tingene.
Men mest af alt, så forstår de det faktisk ikke”.

CITAT, DRENG 15 ÅR
______ ________

”Forældre lever bare i en anden verden. Hvis de spørger, så svarer jeg nok lidt. Men de spørger heller ikke så tit. Heldigvis.
Det er ikke, fordi jeg vil lyve for dem, jeg vil bare ikke fortælle alt, for det er jo slet ikke noget, de vil interessere sig for uanset hvad”.

CITAT, PIGE 14 ÅR
______ ________

”Jeg tror, at jeg deler mindre med mine forældre, efterhånden som jeg bliver ældre. Jeg kan egentlig godt lide at snakke
med min mor om internettet, og hvad man kan opleve på internettet, men der er bare så meget, hun ikke forstår, og derfor
er det lettere at tale med mine veninder. Så skal jeg ikke bruge tid på at forklare tingene først”.

Samtidig fortæller knap 2/3 af undersøgelsens unge i udskolingen, at de laver digitale ting
sammen med deres forældre. Ved digitale ting forstår de bl.a. at se klip fra YouTube og
TikTok sammen med deres forældre, ligesom nogle unge medregner at være forbundet på
sociale medier eller at se film på nettet sammen. Definitionen er således meget bred,
hvorfor tallet også er relativt højt. De unge udtrykker dog, at de stadig sætter pris på at
lave digitale ting sammen med deres forældre, men oplever, at forældrene ikke forstår
deres online verden og ikke engagerer sig i den. Mere end 1/3 af de unge i udskolingen (15)
fortæller da også, at de ville fortælle mere om deres online aktiviteter, hvis deres forældre
havde mere viden omkring nettet og digitale medier. Det gælder både viden om de
tekniske forhold ved medierne, men især også viden om værdien af medierne for de unge.
Mange af de unge ønsker dog ikke, at forældrene skal have yderligere viden om deres
konkrete aktiviteter og fx se deres billeder, deltage i spil eller kende indholdet af deres
beskeder til venner og kæreste. Det er alene forståelsen og nysgerrigheden for deres
interesser og aktiviteter, som de savner.
Flere af undersøgelsens unge fortæller således, at de har oplevet, at de ting, som de gør
eller skriver for sjov, ikke opleves som sjove af deres forældre. I stedet afføder disse
interne jokes mange spørgsmål om alt muligt, og så er det lettere ikke at sige noget.
Samtidig udtrykker mange af de unge også, at det kræver meget tålmodighed at inddrage
forældrene, og at det også derfor er lettere ikke at fortælle dem noget - hverken om
almindelige ting eller noget, som har fået den unge til at undres eller reagere.
CITAT, DRENG 15 ÅR
______ ________
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”Det er lettere ikke at sige noget til dem (forældre, red), for de forstår det virkelig ikke, og så skal man bare sidde sammen
ved bordet og snakke herrelænge om noget, de alligevel ikke fatter, og det gider jeg ikke. De lytter ikke til det, jeg siger, og
de tror kun på det, de selv siger.”
De fleste unge udtrykker selv, at det egentlig ikke er fordi, at de vil have hemmeligheder
for forældrene, eller fordi de laver noget farligt og/eller forbudt. Men de oplever bare, at
deres beskeder og billeder er private, og at det samtidig vil give anledning til unødige
drøftelser og misforståelser samt evt. sanktioner, hvis forældrene involveres.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Jeg fortæller ikke alt til mine forældre. De kan være nogle drama queens”.

CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Det er bare ikke altid, jeg synes, det er nødvendigt at bekymre mine forældre med noget, hvis jeg bare kan blokere. Mine
forældre ved da ikke, hvor mange jeg har blokeret, for hvorfor skal de vide det? Det gør jo ingen forskel”.

CITAT, DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Jeg fortæller dem ikke rigtig noget om, hvad jeg laver. Der er ikke nogen speciel grund til det. Jeg synes bare ikke, at det
kommer dem ved.”
De fleste af udskolingens piger giver i interviews udtryk for, at de taler mest med deres
mødre om online aktiviteter og især om de sociale medier, bl.a. hvad de ser og deler med
deres venner.
CITAT, PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Min mor er bare mega nysgerrig, og jeg vil også gerne tale med hende som regel. Det kan godt være lidt akavet at tale
med min far om det, synes jeg”.

CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Min mor spørger mig tit hvad jeg laver på de sociale medier, hvad jeg ser af videoer og billeder og sådan noget. Hun er
meget nysgerrig, men jeg synes, hun er det på en god måde. Så vil jeg også gerne vise hende nogle ting”.
Fædrene er – iflg. såvel de unge i udskolingen som børnene på mellemtrin – mere
involveret i spil og teknisk hjælp. Der er således en række af de unge, som enten spiller
samme spil som deres far eller har haft far til at hjælpe med at lave privatindstillinger for
konto eller købe skins osv.
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7.4. Hvordan oplever børn og unge de digitale mediers muligheder og risici?
7.4.1. Opfattelsen af aldersgrænser
De fleste børn på mellemtrinnet er egentlig for unge til at være på sociale medier, hvis
man følger de retningsgivende aldersgrænser. Men det er meget forskelligt, hvad
børnene i undersøgelsen får lov til at bruge af medier.
CITAT, PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg fik min telefon, da jeg var 8 år. Jeg bruger den mest til spil og sådan nogle ting. Der er nogle ting, jeg først må få,
når jeg bliver 13. Men jeg har Snapchat.”
Børnene anser ikke aldersgrænserne på de sociale medier som værende særligt
retvisende eller beskyttende for deres adfærd. De påpeger selv, at det i høj grad
handler om at kunne navigere på de forskellige medier, og at det derfor ikke er
afgørende, om man fx er 12 eller 13 år.
Hvor de fleste børn i alderen 14-17 år selv har lov til at installere apps og sociale
medier på deres telefoner, er det for de yngste børn i undersøgelsen i høj grad
forældrene, som styrer, hvilke programmer og tjenester, de har lov til at installere og
benytte. Det er således forældrene, som skal navigere ift. apps og programmers
muligheder og risici og dermed egnethed for deres børn. Det ser børnene generelt ikke
som et problem.
CITAT, PIGER 12 ÅR
_______ ________

”Jeg må ikke få TikTok for mine forældre. De synes, det er en dårlig idé, og jeg har heller ikke brug for det. De andre ting
må jeg gerne bruge, så jeg kan skrive med venner fra klassen”.
****
”Jeg må vist ikke bruge TikTok. Men det er ok. Det interesserer mig faktisk ikke så meget alligevel”.

Som det fremgår af ovenstående eksempler på citater, har nogle børn af forældrene
fået lov til at lave en konto på fx TikTok 59, før de blev 13 år, men har forbud mod andre
sociale medier, indtil de er 13 år. For andre børn er det Snapchat, som er forbudt af

59
Alderskravet er 13 år for at oprette en profil på TikTok, men man bliver ikke spurgt om sin
alder, når man opretter en profil.
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forældrene 60, mens atter andre (især drenge) primært fremhæver aldersgrænser ift.
spil – bl.a. CS:GO og GTA 61. Det forekommer derfor lidt vilkårligt – også for børnene
selv – hvad de må og ikke må og hvorfor. Som det fremgik af tabellerne 7.1 og 7.2 har
de fleste børn og unge – uanset alder – dog adgang til minimum et socialt medie.
Børnene fremhæver, at adgangen til sociale medier har stor betydning for deres
oplevelse af at være en del af et fællesskab. De fortæller således, at det er vigtigt for
dem at kunne bruge de samme apps og medier, som deres kammerater bruger. Der er
enkelte af undersøgelsens børn, som ikke har adgang til samme apps som resten af
klassen, og de har oplevet at føle sig udenfor og er gået glip af sammenkomster, fordi
de ikke er på fx Snapchat eller Discord.
CITAT, DRENG 11 ÅR
_______ ________

”Jeg må ikke få Snapchat, og det er irriterende. Nogle gange i skolen, så snakker de andre om noget, de har skrevet
sammen om i gruppen, og så ved man bare slet ikke, hvad de snakker om. Jeg kommer heller ikke med til de ting, som
de aftaler over Snapchat”.
CITAT, PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg må ikke få Snapchat, fordi det tager al min tid. Jeg må gerne have TikTok, men der følger de (forældrene, red.)
med i alt, jeg ser. Men det er lidt irriterende, at jeg ikke kan have Snapchat, for så er jeg ikke med i klassegruppen”.
Det afgørende for børnenes ønsker til brug af digitale medier er således i høj grad
betinget af de muligheder, som deres kammerater har. Dette beskrives i senere afsnit
omkring regler, restriktioner og muligheder.
7.4.2. Oplevelsen af muligheder og risici
Det er gennemgående blandt undersøgelsens børn og unge, at de ikke oplever utryghed
ved online-adfærd. De er klar over, at der er risici forbundet med fx billeddeling, ligesom
de kender til online-mobning og hacking mv., men deres udgangspunkt er, at de er
trygge ved at bruge internettet og de digitale medier. De anser sig selv for fornuftige og i
stand til at agere sikkert på nettet. Dette gælder for hele aldersgruppen 10-17 år. De unge
i undersøgelsen har dog samtidig generelt et meget afslappet forhold til risici og
alvorsgraderne heraf. Mange anser det fx ikke som nødvendigt at inddrage forældre, hvis

Man skal være 13 år for at kunne bruge alle Snapchat-funktioner, fx at sende billeder og
videoer. Hvis man er under 13 år, kan man bruge "SnapKidz", som kun giver adgang til at tage
billeder, redigere dem og gemme dem på telefonen.
61
GTA har en vejledende aldersgrænse på 18 år.
60
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de ”bare” modtager anmodninger om nøgenbilleder fra en ukendt og ældre person, men
løser det ved at blokere afsenderen.
CITAT, PIGE 12 ÅR
_______ ________

”Jeg er fornuftig og ved godt, hvordan jeg skal bruge de forskellige apps og hvad jeg skal passe på”.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Jeg ved godt, hvordan jeg skal opføre mig. Jeg er ikke sådan en dum en, der bare stoler blindt på alt og alle”.
Børn og unge i undersøgelsen har fokus på de mange muligheder, som findes på de
digitale medier – herunder ikke mindst mulighederne for at skabe og/eller fastholde
sociale relationer. De fremhæver den inkluderende betydning af fx både sociale
medier og spil, ligesom de peger på, at de oplever at få styrkede sproglige
kompetencer (når de taler og skriver på engelsk) og styrkede IT-færdigheder. Når de i
undersøgelsen er blevet spurgt, hvem der fx har lært dem at bruge deres apps, kan de
fleste fortælle, at de har lært det af deres venner, ligesom de selv deler deres viden om
apps og spil mv. med andre unge.
Undersøgelsens børn og unge vurderer generelt, at deres forældre har meget fokus på
sikkerhed og risiko på nettet. Forældrenes fokus på risici er iflg. børn og unge
uafhængigt af, om forældrestrategien er baseret på kontrol eller den mere
tillidsbaserede tilgang.
De unge i undersøgelsen fortæller, at de og deres venner primært taler om online
aktiviteter, mens de mest taler med forældrene om risici og farer på internettet. I den
sammenhæng kan det bemærkes, at mange af forældrene i undersøgelsen selv
oplever, at de taler (for) meget om påpasselighed og risici på nettet. Dette beskrives
senere i rapportens afsnit 8. Både børn og unge tilkendegiver dog samtidig, at deres
forældres bekymring er med til at styrke deres egen opmærksomhed på risici og
dermed deres kompetencer til at kunne agere sikkert på nettet. Mange børn og unge
har udover forældrenes råd også fået viden om digital sikkerhed i skolen. Der er
således blandt især de unge generelt en oplevelse af, at de har brugbar og tilstrækkelig
viden om risikosituationer, som de skal passe på.
Undersøgelsens unge har samtidig en oplevelse af, at der er mange (andre) unge, som
har en usikker online-adfærd. De unge i undersøgelsen italesætter således sig selv om
sikre online brugere og mere fornuftige end andre unge. Godt halvdelen af
undersøgelsens unge i alderen 14-17 år anser sig selv som værende mere fornuftige
end andre unge. Det samme gælder alene for knap hver tiende af undersøgelsens børn
i alderen 10-13 år.
Figur 7.3. Børn og unges selvopfattelse (faktiske tal)
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Anser sig selv som mere fornuftig end de fleste andre unge
22

3
Mellemtrin

Udskoling

Kilde: Interviews med 76 unge – 38 fra mellemtrin og 38 fra udskolingen.

Fornuftsbilledet er også gennemgående hos en række forældre, der tilkendegiver, at
de ikke har brug for at sætte strikse retningslinjer for deres teenage-børns adfærd på
digitale medier, da de har ”fornuftige” børn. Dette beskrives nærmere i afsnit 8.
Nærværende undersøgelse tyder på, at forældre har en tendens til at vurdere, at
andres børn har dårligere digital adfærd end deres egne – en opfattelse som deres
børn bestyrker dem i.

7.5. Børn og unges oplevede regler og retningslinjer for brug af digitale medier
Forældre anvender forskellige strategier til at opdrage deres børn i digital dannelse og
beskytte dem mod risikoadfærd. Dette har undersøgelsens interviews med børn og
unge (samt forældre) i høj grad afdækket.
Børnenes fremstilling af forældrenes strategier kan overordnet kategoriseres således:
 Overvågning og kontrol
 Regler og retningslinjer
 Råd og vejledning
De enkelte strategier står oftest ikke alene. Typisk er der tale om én dominerende
strategi med brug af elementer af en eller flere af de øvrige strategier.
Alle børn og unge udtrykker, at deres forældre har givet/giver dem råd og vejledning, men
der er stor variation i omfang og hyppighed. Hvor mange af de unge i udskolingen oplever
at have fået rigelig og god rådgivning fra forældrene, mens de var yngre, giver de udtryk
for, at de nu ikke får så meget rådgivning. De unge fortæller selv, at forældrene er mindre
aktive med rådgivning, fordi de stoler mere på dem, eller fordi forældrene oplever, at de
ikke har nok viden til at kunne give råd og vejledning. Hos nogle forældre relaterer deres
vejledning sig nu primært til episoder, der dukker op i nyhederne. Her kan forældrene fx
spørge de unge om, hvorvidt de husker, at de ikke må dele deres telefonnumre med
personer, de ikke kender osv.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________
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”Mine forældre ved godt, at jeg siger nej til anmodninger fra fremmede. Men vi har talt om ham der fra Esbjerg, som
har afpresset 170 unge. Så kan man se, hvorfor man ikke skal dele billeder”.
CITAT, DRENG 17 ÅR
_______ ________

”Jeg synes, mine forældre har givet mig nogle gode råd, men det er svært for dem at følge med i alt, der foregår. Jeg
tror i virkeligheden, at de føler, at jeg ved mere om internettet, end de gør”.
CITAT, PIGE 16 ÅR
_______ ________

”Mine forældre har lært mig meget om opførsel på nettet - det er jeg glad for. Det gør de ikke så meget mere – det var
mest da jeg var lidt yngre”.
For børnene på mellemtrinnet er råd og vejledning næsten altid ledsaget af regler og
retningslinjer. Reglerne er således den dominerende strategi for de fleste børn på
mellemtrinnet, hvor 29 ud af i alt 38 børn har regler for deres brug af internet – enten i
form af billedregler, brug af apps, skærmtid eller andet.
Som det fremgår af nedenstående tabel, er der for børnene på mellemtrinnet især
regler for sprog/tone i beskeder, godkendelse af venneanmodninger og billeddeling.
Det ses samtidig, at en række af de unge også har regler for online-adfærd – og der er
endda flere unge end børn, der er underlagt regler for billeddeling. Der er dog tale om et
meget lille udsving. Denne forskel skyldes antageligt, at mange af børnene i interviews
slet ikke var klar over, hvad billeddeling er (de forbandt det i høj grad med nøgenbilleder), og at forældrene endnu ikke havde talt med dem om risici herved.
Tabel 7.3. Børns oplevede regler for brug af online-adfærd (faktiske tal)
Forældres regler for online-adfærd
Børn på
Unge i
(tilkendegivet af undersøgelsens børn og unge)
mellemtrin
udskolingen
Må ikke dele billeder af sig selv (m. ansigt)
5
0
Må kun dele billeder af sig selv efter aftale/regler

14

16

Må ikke dele videoer af sig selv

3

2

Må ikke godkende venneanmodninger fra fremmede

18

12

Må ikke dele private oplysninger, fx tlf.nr. eller
adresse
Må ikke skrive/chatte med fremmede

7

7

13

12

Må ikke skrive ting, man ikke vil sige ansigt til ansigt

22

14

Må ikke spille online med personer, man ikke kender
i forvejen

3

3

Kilde: LG Insight, 2020. N=76, heraf 38 på mellemtrinnet og 38 i udskolingen.

For børnene følges reglerne op af overvågning, så forældrene kan se, om børnene
faktisk også overholder deres aftaler. Der er derimod kun tre unge, hvis online-adfærd
er underlagt en form for forældrekontrol.
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Nedenfor er angivet fire typer af overvågning, som børn i undersøgelsen oplever. De to
første kategorier afspejler to forskellige typer af godkendelsesprocesser. Det er således
ikke de samme 11 børn, som der er tale om. Hvor nogle forældre har opsat konto i eget
navn og dermed selv skal downloade og installere børnenes programmer, har andre
forældre installeret en funktion, så de får en pop-up-besked, når barnet gerne vil have
godkendt en ny app el. lign.
Tabel 7.4. Børns oplevelser med kontrol og overvågning (faktiske tal.)
Forældres kontrol/overvågning
Børn på
mellemtrin
11
Barnet har ikke selv koder til at kunne downloade
Forældre skal godkende nye programmer/profiler

11

Forældrene overvåger gennem app/teknik

3

Forældre kigger på telefon el. computer

12

Kilde: LG Insight, 2020. N=38 (antal deltagende børn på mellemtrinnet).

Alene tre af undersøgelsens børn er sikre på, at deres forældre overvåger dem med
app/teknik, men flere af de andre børn regner med, at der er installeret en form for
software, så forældrene fx kan se, hvor de er. Derudover er der børn, som fx selv
aktiverer kortet i Snapchat og derved deler deres placering med forældrene. Dette er
der bl.a. nogle der gør, når de skal cykle hjem om aftenen fra træning eller besøg hos
venner.
Knap en tredjedel af undersøgelsens børn oplever, at forældrene foretager systematisk
eller sporadisk gennemgang af deres telefon, tablet eller PC. Der er fx børn, som ved, at
forældrene kigger deres telefon igennem hver søndag. Nogle af forældrene tjekker her,
hvilke kontakter barnet skriver med på fx Snapchat, mens andre ser, hvilke billeder og
beskeder de har modtaget osv.
9 af de 38 børn på mellemtrinnet har ingen faste regler, kontrol eller overvågning, men
angiver, at forældrenes strategi er baseret på tillidsforhold. De har en aftale om, at de
kommer til forældrene, hvis de bliver utrygge eller har brug for et godt råd.

7.6. Reaktioner på oplevet risiko
Der er pga. undersøgelsesdeltagernes forskellige aldersniveau også stor forskel på de
erfaringer, som de unge har gjort sig ift. risikoadfærd og ubehagelige oplevelser på
nettet. Det er kendetegnende, at børn på mellemtrin generelt ikke har stor erfaring
med risikoadfærd – dog undtaget online mobning. De unge i udskolingen har i langt
højere grad selv oplevet både onlinemobning, ulovlig billeddeling, uønsket kontakt
med fremmede og uigennemsigtige forretningsmodeller i spil. Ved nedenstående
gennemgang af reaktioner på ubehagelige oplevelser, lægges der derfor i særlig grad
vægt på oplevelserne hos de unge i udskolingen.
7.6.1. Online mobning (herunder shitposting)
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Børn og unge i undersøgelsen skelner ikke som sådan mellem online mobning,
shitposting og online chikane 62. I denne rapport bruges online mobning derfor også
som en samlebetegnelse for alle tre typer af risiko, idet det dog primært er den
”regulære” mobning, som børn og unge har erfaring med.
Der har således blandt undersøgelsens deltagere været både børn og unge, som enten
har været tilskuer, offer eller udøver af online mobning. En række af de konkrete
situationer har været bragt op i skolen, hos SSP eller i forældrekredsen. Andre
situationer har børn og unge håndteret selv. Af hensyn til de unges anonymitet
gengives ikke citater, der refererer til konkrete episoder.
Det er kendetegnende, at børn på mellemtrinnet i høj grad vil gå til deres forældre,
hvis de ser eller selv oplever noget ubehageligt online - herunder mobning. Flere af
dem fortæller således, at de har sagt det til deres forældre, hvis der har været
situationer, hvor de fx har oplevet mobning på Snapchat, eller hvor der er blevet
skrevet ubehagelige ting til opslag på Instagram osv. Meget få af børnene har dog selv
oplevet mobning.
Der er dog også mange børn, der er lidt usikre på, hvornår de vil inddrage forældrene.
Der er således hos mange af undersøgelsens børn en oplevelse af, at forældrene meget
hurtigt kan eskalere en konflikt eller fremstå pinlige. For børnene på mellemtrinnet er
det kendetegnende, at de helst vil inddrage forældrene, hvis det handler om at de selv
har oplevet mobning, som de har svært ved at håndtere. Hvis det handler om, at fx
klassekammerater mobbes på Snapchat, ønsker flere af børnene ikke at involvere
deres forældre, da de frygter, at deres forældre vil overreagere og gøre sig selv og
deres eget barn til grin. Derfor vil flere af børnene også helst selv løse eventuelle
mindre konflikter.
De fortæller, at deres forældre (ofte mødrene) meget hurtigt skriver på Aula, kontakter
klasselærer og involverer ”alle mulige”, hvor barnet er bange for at fremstå som en
sladrehank med forældre, som måske endda har misforstået situationen.
Relativt få af de unge har selv været udsat for online mobning, og endnu færre har
fortalt, at de selv har udøvet mobning. De fleste af de unge har således været tilskuere
til online mobning. De har fx oplevet, hvordan der i klassen eller i vennegruppen har
været andre, som har udøvet eller været offer for mobning. Der er derfor også mange
af de unge, som peger på, at de selv ville forsøge at løse problemet (for deres ven) –
enten ved selv at gøre noget eller ved at søge hjælp hos venner og lærer.
De fleste unge i udskolingen (26) fortæller, at de typisk først vil henvende sig til deres
venner eller ældre søskende, hvis de oplever mobning eller andre problemer online.
De udtrykker selv, at de først går til andre unge, fordi de vil have en fælles
referenceramme og forståelse for den situation, som de er havnet i. Vennerne kan
derfor give gode råd, fordi de ofte selv har prøvet noget lignende. Samtidig fortæller
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flere af de unge også, at vennerne konkret har været med til at løse et mobbeproblem
for dem. Der er således unge, som har set nogen skrive grimt om dem i en tråd eller i en
særskilt gruppe til formålet, hvor venner af eget initiativ eller ved offerets anmodning
har bakket dem op i gruppen eller konkret taget fat i udøverne og bedt dem holde op.
Dette peger de unge på som en bedre løsning, end at de unge selv skriver tilbage eller
får deres forældre på banen.
CITAT, PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Det er nok mest mine venner (jeg ville gå til, red.). Jeg kunne måske også godt tale med min søster om det. Hvis jeg
taler med hende, så ved jeg, at hun nok har prøvet det selv, og derfor kan hun være god at tale om det med. Og jeg ved,
at hun ikke siger noget til mor og far”.
CITAT, DRENG 14 ÅR
______ ________

”Der var en dreng fra min gamle klasse, der blev mobbet virkelig meget på internettet. Jeg sagde, at de skulle stoppe,
men de var ligeglade. Jeg vidste godt hvordan han havde det, for jeg havde prøvet det selv. Jeg kan ikke helt huske
det, men jeg tror nok, jeg sagde noget til vores lærer til sidst. De andre blev mega sure på mig, men jeg var ligeglad. De
kunne jo bare lade være. De var selv ude om, at de fik skældud”.
Der er som tidligere nævnt en opfattelse (og hos flere børn og unge en erfaring med),
at forældrene kan komme til at gribe mobbesituationen an på en måde, som både
opleves som pinlig og til ulempe for deres eget barns deltagelse i et socialt fællesskab.
Nogle af de unge kan fortælle, at forældrene også ville reagere ”pinligt”, hvis det
handlede om mobning i skolegården, men at forældrenes adfærd ved
skolegårdssituationen ville mere være indenfor forældrenes comfort zone og derfor
ikke i samme grad ville opleves som upassende – både ift. kontekst og pinagtighed.
Der er da også flere af de unge, som fortæller, at de vil kontakte klasselæreren, før de
vil sige noget til deres forældre. Læreren opleves typisk som værende mere objektiv og
mindre bebrejdende ift. forældrene, ligesom nogle af de unge oplever det mindre flovt
at fortælle det til en tredjepart. Der er således flere af de unge, som fortæller, at de selv
i starten af tråden har været med til at skrive noget dumt om andre, og det ønsker de
ikke, at forældrene skal se.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Jeg ville tale med mine venner og måske snakke med læreren. Jeg tror, det skulle være meget alvorligt, før jeg ville
tale med mine forældre om det”.
2/3 af de unge i undersøgelsen fortæller dog i interviews, at de på et tidspunkt vil fortælle
forældrene om situationen. Dette gælder ikke kun ift. mobning, men også ift. ulovlig
billeddeling eller uønskede kontakter mv. Der er således et tillidsrum blandt de unge og
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deres forældre, men de unge foretrækker dog at få hjælp til at løse problemerne af andre
først, og så derefter orientere forældrene eller inddrage dem, når problemet er løst. Det er
således typisk først, når forældrene ikke længere har grund til at være urolige eller tage
handling på situationen, at de involveres. Hvis problemerne har en alvorsgrad, hvor de
unge bliver bange eller har brug for at inddrage politiet, vil de dog typisk også inddrage
forældrene.
CITAT, PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Jeg ville snakke med min storesøster og måske få hende til at hjælpe mig med at sige det til vores forældre. Jeg ville
helt sikkert sige det til vores forældre, men det er rart at snakke med min søster først. Hun er jo ældre og har måske
prøvet noget lignende selv, og så kan hun hjælpe først”.
CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Jeg ville starte med at snakke med min bedste veninde om det, men på et tidspunkt ville jeg også sige det til mine
forældre. Det er jeg sikker på”.
7.6.2. Uønskede henvendelser fra fremmede
Størstedelen af de unge piger i udskolingen fortæller, at de har fået henvendelser fra
fremmede, som enten ”bare” gerne vil være venner med dem på sociale medier,
sender dem billeder eller beder om billeder, mens meget få af drengene har oplevet
det samme. Pigerne på mellemtrinnet har også kun i beskedent omfang modtaget
uønskede henvendelser fra fremmede.
Det er dog et tema, som både børn og unge i høj grad har drøftet med både deres
forældre og venner, og de er meget opmærksomme på, at de skal forsøge at undgå
sådanne henvendelser. De har også gjort sig både overvejelser og erfaringer med,
hvordan henvendelserne skal håndteres.
Det er ikke alle, som tænker, at det er nødvendigt at søge hjælp eller informere andre
omkring modtagelsen af henvendelser fra fremmede. Og det er samtidig heller ikke
altid, at der er grundlag for at vurdere, om der er tale om en reel risiko. Nogle gange er
det således en henvendelse om fx hobbyfotos, som den unge har delt på Instagram, og
som andre spørger ind til – fx opslag om tegneteknikker eller skating. Andre gange har
henvendelserne karakter af opfordring til sex eller grooming. Og nogle gange er det en
blanding af begge dele eller noget helt andet.
Hvor de yngste (mellemtrinnet) tilkendegiver, at de vil involvere deres forældre, når de
modtager uønskede henvendelser, håndterer de unge i udskolingen ofte selv
problemet.
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CITAT, PIGE 12 ÅR
_______ ________

”Jeg har selv prøvet, at en fyr skriver til mig og spørger, om jeg vil sende billeder af min røv, og at jeg kan tjene fx 3000
kr. på at sende røv-billeder. Men hvis de spørger om sådan noget, blokerer jeg dem bare med det samme. Det er mega
klamt. Jeg siger det også altid til min mor, og hun siger, det er godt, at jeg blokerer dem med det samme”.
CITAT, PIGE 14 ÅR
______ _________

”Nogle gange kan jeg godt skrive sammen med en, fordi jeg tror, at de interesserer sig for de tegninger, jeg har lavet,
men hvis de så fx spørger, om jeg er single eller vil sende et billede af mig selv, så ved jeg jo godt, at de er ude på noget
andet, og så blokerer jeg dem bare. Videre! Jeg synes tit, man hurtigt kan fornemme om deres interesse er rigtig, eller
om der er noget andet og en klam bagtanke”.
CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Jeg tror, at jeg har lavet mere end 100 blokeringer af andre profiler, og mange af dem var på QuickMatch. Mange af
dem, der kontaktede mig, var fx mænd fra Indien. De ville altid gerne have, at jeg skulle sende billeder til dem. Det
gider jeg ikke. Jeg taler ikke med mine forældre om det, og de aner ikke, hvem jeg skriver med. Noget er bare privat”.
Det er kendetegnende, at de unge (og til dels også børnene på mellemtrin) har en mere
ubekymret tilgang til fx uønskede nøgenfotos end deres forældre har. De unge i
undersøgelsen stoler meget på sig selv og mener ikke, at de hverken kan lokkes eller
tage skade af de uønskede henvendelser, de modtager. De har også et ret frit sprog ift.
at fortælle, hvad de modtager af uønskede billeder eller uønskede opfordringer til at
dele billeder.
De anser det således ikke for noget, som kræver forældres indblanding – ikke mindst
fordi de vurderer, at forældrene ikke vil kunne gøre andet, end de selv gør i forvejen.
Det er de fleste unges vurdering, at forældre ville overreagere og evt. indføre kontrol
og restriktioner eller ”bare” blive bekymrede. Derfor ser mange af de unge ingen grund
til at inddrage forældrene, hvis ikke det er meget alvorligt.
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7.6.3. Ulovlig billeddeling
Både børn og unge i undersøgelsen er meget opmærksomme på ulovlig billeddeling.
De fortæller selv, at ”Umbrellasagen” 63 har været med til at skabe opmærksomhed
omkring, hvad man kan og må ift. at dele billeder uden samtykke
Undersøgelsens børn og unge har således generelt viden om, at de ikke skal uploade
billeder af venner og familie uden at have fået lov, men opfattelsen af, hvad ulovlig
billeddeling rummer, er derimod lidt mere utydelig. Flere børn på mellemtrinnet har
en oplevelse af, at billeddeling kun er ulovlig, hvis der er tale om nøgenbilleder eller
lignende.
På mellemtrinnet har få af børnene erfaring med ulovlig billeddeling. Det har primært
været enkelte tilfælde med fotos, som er blevet taget i skolen og delt med andre, uden at
alle på billedet var informeret.
CITAT, DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Der var engang i klassen, hvor nogen lagde en video op på TikTok, hvor der så kom nogen med på videoen, uden at de
vidste det. Det blev de kede af, og vi snakkede om det i klassen. Der har også været et billede, hvor vores lærer var med
på uden at blive spurgt”.
Hos børn på mellemtrinnet er utrygheden omkring ulovlig billeddeling derfor primært
knyttet til risikoen for, hvad der kunne ske og ikke til egne oplevelser. Og de fortæller,
at de ville vælge at involvere deres forældre, hvis deres billede blev delt. Det er også
forældrene som i høj grad giver dem råd ift. at undgå selv at dele billeder eller at blive
udsat for ulovlig billeddeling.
CITAT, DRENG 13 ÅR
_______ ________

”Mine forældre har sagt, at jeg ikke må sende billeder videre, hvis jeg får et sjovt billede af nogen – også selvom jeg
ikke kender dem, der er på billedet. Og hvis nogen sender mig et nøgenbillede fx – så skal jeg slette det med det
samme. Det har min mor sagt!”
Derudover forklarer de, at de vil snakke med deres lærer, hvis billeddelingen har noget
at gøre med andre elever på skolen. Generelt er børn på mellemtrinnet meget
opmærksomme på, at sendte billeder kan havne i andre hænder, end de var tiltænkt.

I Umbrellasagen blev flere end 1000 danske unge den 15. januar 2018 sigtet for at distribuere
seksuelt krænkende materiale. De havde delt en sexvideo fra 2015 med en 15-årig pige og flere
drenge fra Nordsjælland.
63
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CITAT, PIGE 13 ÅR
_______ ________

”Man er altså også bare dum, hvis man sender billeder, som man godt ved er lidt private. Hvis man fx sender et
røvbillede, så er man altså næsten 99 pct. sikker på, at det bliver delt med nogle andre. Jeg tror, at alle drenge, der har
fået et røvbillede, har vist det til andre. Sådan er det jo bare, så man skal slet ikke sende sådan nogle billeder i første
omgang”.
De unge fra udskolingen har, modsat børn på mellemtrinnet, i højere grad selv eller via
deres omgangskreds stiftet bekendtskab med ulovlig billeddeling. Der er i
nærværende undersøgelse både unge, som har modtaget ulovligt billedmateriale eller
har oplevet at få delt deres eget billede ulovligt. I undersøgelsen er der flere af
drengene, som har fået tilsendt ulovlige billeder, mens pigerne i højere grad har prøvet
eller kender veninder, som har prøvet at få delt deres billeder uden tilladelse.
CITAT, DRENG 17 ÅR
_______ ________

”Jeg har prøvet at få sendt nøgenbilleder af en pige fra en anden person. Dem slettede jeg bare med det samme, fordi
jeg vidste, at det var ulovligt”.
CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Engang kom jeg til at sende et billede forkert, hvor jeg prøvede noget tøj, og i stedet for at sende billedet til min
veninde, sendte jeg det til en tilfældig fyr, jeg var venner med, men ikke rigtig kendte. Selvfølgelig tog han screenshot,
for jeg havde ikke så meget tøj på. Han sagde, at han ville have flere billeder, og ellers ville han dele det her billede
med andre. Det var mega pinligt!”
Ved ulovlig billeddeling og deling af nøgenfotos af dem selv, fortæller mange af de
unge fra udskolingen, at især billeddelingen af nøgenfotos er både tabubelagt og
skamfuld. Mange af de unge har derfor ikke lyst til at sige noget til deres forældre –
både fordi de finder det pinligt, men også fordi de har forbrudt sig mod hjemmets
aftalte spilleregler.
De unge peger da også på, at de i første omgang vil forsøge at løse problemet selv eller
sammen med venner – typisk ved at forsøge at blokere.
CITAT, PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Jeg talte mest om det med mine veninder, og de var bare guld værd! Det havde ikke været det samme uden dem, for
de fik mig til at slappe af, og de sagde, at det ikke engang var sikkert, at nogen havde set det. Og da jeg kom i skole,
var der ingen der sendte de der blikke, som jeg havde frygtet. Det var bare sådan en lettelse. Men det havde jeg jo ikke
opdaget, hvis ikke mine veninder havde overtalt mig til at komme i skole”.
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CITAT, PIGE 16 ÅR
_______ ________

”Min veninde synes, det er sjovt at sende nøgenbilleder. Hun får også billeder. Og så tager hun bare screenshots af dem
også, for så er det hendes sikkerhed for, at de ikke gør noget med hendes billeder, fordi hun også har billeder af dem”.
De unges reaktioner på billeddelingen bygger i høj grad på deres vurdering af
alvorsgraden af billeddelingen. Det er således mange unge, der angiver, at de først vil
involvere deres forældre, hvis ikke de selv kan løse problemet, og det bliver mere
alvorligt. Hvor grænsen for alvor går, er imidlertid forskelligt.
CITAT, DRENG 16 ÅR
_______ ________

”For et par måneder siden fik jeg og en af mine andre venner tilsendt noget ulovligt børneporno fra en person, som vi
kender fra nettet. Vi kontaktede politiet og talte bagefter også med min far. Her blev vi enige om, at det var det rigtige,
jeg havde gjort. Andre gange – når det ikke er så alvorligt - kan det være fint nok bare at tale med en ven om det”.
CITAT, PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Alle har set et røvbillede. Det er der sgu ikke nogen, der deler mere. Men derfor er det ikke sjovt, at der bliver delt
billeder, man har sendt, og så at der bliver skrevet grimt. Men det er måske også noget, man skal lade være med at
gøre så stort nummer ud af. Måske kan man sige det til nogen, der så siger til dem, at de skal stoppe”.
De unge fra udskolingen italesætter generelt selv i interviews, at de bør holde sig fra at
sende billeder, der ikke kan tåle at blive delt. Og mange af undersøgelsens unge har
fået et påbud fra forældrene i et eller andet omfang ift. billeddeling - fx en regel om
ikke at tage og sende nøgenbilleder af dem selv, hvor de er genkendelige. Alligevel har
de unge lyst til at sende fotos til fx deres kærester, og så rammes de af skyldfølelse,
hvis billedet bliver misbrugt og delt.
Nogle skoler har forbudt brugen af telefon i skoletid, bl.a. fordi de har observeret, at
der foregår uønsket billeddeling i løbet af skoledagen. Børnene og de unge er selv
bevidste om, hvorfor telefonerne nu skal afleveres eller være slukkede i skoletid og
udtrykker også en forståelse for dette.
Der foregår dog stadig ulovlig billeddeling, men det er i et andet omfang og af en
anden karakter end tidligere, fortæller undersøgelsens børn og unge. I stedet for at
tage billeder og sende, tager nogen i stedet billeder af skærmen på andres telefon. Der
ligger på den måde ikke digitale beviser på, at der er sket en deling af billedet. Denne
form for deling når på ingen måder så bredt ud som delingen online, da kun personer,
som er fysisk nær hinandens skærme, kan udveksle billeder. Alligevel peger nogle af de
unge på, at det giver en utryghed, når billeder på fx Snapchat deles utilsigtet med
andre modtagere.
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7.6.4. Gaming 64
Det er i denne undersøgelse primært drenge, som anser sig selv for gamere, og som
spiller klassiske spil som fx CS:GO, Fortnite og GTA mv. Pigerne angiver derimod, at de
ikke opfatter sig selv som gamere, selvom enkelte af dem spiller Fortnite og lign. Flere
af pigerne spiller i stedet casual games som fx AmongUs og Undercover 65.
Der er – baseret på undersøgelsen – stor forskel på, hvor mange timer hhv. drenge og
piger bruger på at spille. Drengene (der gamer) tilkendegiver således, at de bruger
mange timer ugentligt på spil på PC, mens pigerne generelt bruger langt mindre tid på
spil og især spiller over telefon. Der er da også forskel på, hvordan forældrenes
involvering udmønter sig for hhv. drenge og piger. Drengene oplever således i høj grad
at få begrænsninger på deres skærmtid, ligesom flere af dem fortæller, at forældrene
også har fokus på og regler for deres sprogbrug under spil. Regler om sprog fokuserer
iflg. børnene mest på, at de skal tale pænt over voicechatten. Den diskriminerende
(racistiske eller sexistiske) tone, som iflg. børnene ofte kan forekomme over chatten, er
ikke noget, de deler med deres forældre. De er således nervøse for at det vil kunne føre
til, at forældrene begrænser deres spilmuligheder.
Derudover er der mange af drengene, der af forældrene har fået regler om kun at spille
med dem, de kender. Pigerne har kun i meget beskedent omfang begrænsninger ift.
spil.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”De vil altid vide, hvem jeg spiller med, og det er sgu okay. Jeg kan ikke se, hvad de bruger det til, men jeg synes, det er
fint, de spørger. Men de siger jo også, at jeg kun må spille med mine venner, og at jeg ikke skal spille med nogen, jeg
ikke kender”.
Flere af undersøgelsens gamere fortæller, at forældrene generelt mangler viden om
spilverden og fx bare anser CS for ”et skydespil”. Især oplever børn og unge, at
forældrenes opmærksomhed er begrænset, hvad angår spillenes forretningsmodeller.
Børn og unge i undersøgelsen fortæller således, at deres forældre generelt er
opmærksomme på, at de ikke uden forudgående accept må købe fra forældrenes
kontokort – hvad enten det er til FIFA eller CS mv. Men de fortæller også, at forældrene
ellers typisk ikke er særligt engagerede i deres spilaktiviteter og heller ikke er meget
involveret i deres køb og salg i spil.

Med gaming forstås i denne sammenhæng elektroniske spil, som spilles online på PC,
spillekonsol, mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr. Spil med karakter af egentlige pengespil
(fx sportsbetting, poker, væddemål og roulette) indgår ikke i definitionen.

64

Casual games defineres i denne sammenhæng som et videospil, der målretter sig et bredt
publikum og ikke lægger op til at skulle bruges som hobby eller profession.

65
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Børnene og de unge er i nogen grad selv meget bevidste om, at der er mange risici
forbundet med gaming – primært er de opmærksomme på faren for at få ”stjålet”
deres login/bruger og miste deres skins etc. Mange af især de unge (drenge) har også
en opmærksomhed på de fastholdelsesmekanismer, som er indbygget i mange spil og
som koster penge, og de italesætter selv, at spillenes økonomiske opbygning kan
minde om gambling.

CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Loot boxes er ligesom casino. Totalt vanedannende, og jeg har faktisk en ven – eller, vi er slet ikke venner mere, så en
tidligere ven – der har brugt mega mange penge på spil, og det var blandt andet loot boxes, som han købte vildt
meget. Jeg overdriver ikke, hvis jeg siger, at han har brugt 15.000 kroner på spil”.
Alle drengene fortæller dog, at de selv har ”godt styr på det” og køber og sælger på
forsvarlig vis. Enten ved kun at købe, når forældrene giver lov (primært børn på
mellemtrinnet) eller ved at sikre balance i køb og salg-regnskabet. De fleste drenge på
mellemtrinnet har således regler for, hvor mange penge de må bruge (fx
fødselsdagspenge mv.), hvilket forældrene oplever, at de kan styre ved, at børnene
kun kan købe med deres godkendelse eller betalingskort.
De unge (drenge) har oftere friere rammer (og egen adgang til penge i form af Mobile
Pay eller betalingskort) og beskriver selv, at forældrene ofte ikke kender til de
økonomiske elementer af spillet. Mange forældre kender iflg. børn og unge hverken til
mulighederne for køb eller risici-elementerne forbundet hermed.
Der er dog også her en tendens til, at det ikke er alt, som børn og unge fortæller deres
forældre omkring spil og køb. Både fordi forældrene ikke forstår det, men også fordi de
kan have en formodning om, at forældrene ikke vil synes, at det er en god idé.
Derudover er der også unge, som fortæller, at forældrene ikke kender til de forskellige
betalingsmuligheder, som de kan bruge i spillene, og de heller ikke ønsker, at
forældrene skal kende dem. Dette bekræftes af undersøgelsens forældreinterviews,
hvor mange forældre med børn, som gamer, ikke kender til hverken de økonomiske
elementer eller betalingsmuligheder.
CITAT, DRENG 13 ÅR
_______ ________

”Mine forældre siger, at jeg skal passe på med, at jeg ikke bruger alle mine penge på spil. Jeg må kun bruge mine egne
penge, og jeg ved, at jeg aldrig ville få lov til at købe noget for mine forældres penge, så jeg snakker faktisk heller ikke
rigtig med dem om det. Altså, når jeg køber eller sælger”.
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Forretningsmodeller i online gaming
Forretningsmodellerne indenfor computerspil har udviklet sig i takt med internettet over de seneste 30 år. Det mest
centrale i denne udvikling har været bevægelsen fra ’boxed content’ i form af CD-rom’er og DVD’er over forskellige
former for abonnementsmodeller til det, der lidt misvisende kaldes ’free-to-play’. Når ’free-to-play’ er lidt
misvisende, er det, fordi det naturligvis koster noget, enten i form af vores opmærksomhed, der kan sælges videre
til annoncører, eller i form af ’mikrotransaktioner’, når man spiller spillene.
Mikrotransaktioner er tilkøb, ofte i form af relativt små summer, som ikke desto mindre kan beløbe sig til ganske
meget, når man lægger dem sammen. I takt med at spillenes omsætning kommer til at afhænge af spillerens
opmærksomhed og vilje til at foretage små tilkøb, designes selve gameplayet med dette for øje, for eksempel
gennem forskellige typer af fastholdelsesdesigns og designs, der skal få os til at betale 66.
Med hensyn til sidstnævnte har der især været kritik af spildesigns, der bruger teknikker, vi kender fra pengespil. Et
klassisk eksempel er ’daily spins’ i gratisspillet Candy Crush, der både er et fastholdelsesdesign i den forstand, at
det motiverer os til at spille det på en daglig basis for at få vores ’spin’, og baseret på tilfældighed i den forstand at
vi strengt taget ikke ved, hvad vi køber, når vi betaler os til et ekstra spin. Det har dog især været brug af loot boxes i
spil som Counter-Strike, der har været genstand for kritik. Loot boxes er kasser, man finder i spillet, og som man
først kender indholdet af, når man har købt en nøgle, der kan åbne dem. I Counter-Strikes tilfælde kan genstandene
sælges videre på et spillermarked, nogle gange for ganske mange penge, hvilket er med til at øge ligheden til
pengespil 67. Og når først der opstår et marked for sådanne genstande, og de bliver penge værd, kan de indgå i
mange andre lyssky økonomiske handlinger som for eksempel tyveri, bedrageri og egentlig gambling på
hjemmesider, hvor man i stedet for at satse med penge eller poletter satser med sine genstande fra spillet 68.
Det skal understreges, at der er forskel på at bruge teknikker fra pengespil i gratisspil som fx Candy Crush og på
egentlig gambling med spilelementer, som man ser det på sådanne hjemmesider, men der er tale om en flydende
overgang, og det er under alle omstændigheder et forhold, forældre bør være opmærksomme på.

Hamari, J., & Järvinen, A. (2011). Building customer relationship through game mechanics in
social games. In Business, technological, and social dimensions of computer games:
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CITAT, DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Jeg ville aldrig spørge min mor om penge, for jeg ved godt, at svaret er nej. Jeg må bruge mine egne penge, siger min
mor. Men hun siger også, at det er en dum ting at bruge penge på”.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Jeg tror bestemt ikke, at de (forældrene, red.) aner, hvad en loot box er – det interesserer dem slet ikke. Jeg har prøvet
at købe engang imellem, og så har jeg altid spurgt dem først, men jeg forklarer bare lidt om, hvad jeg gerne vil købe,
og nogle gange siger de ja, og andre gange siger de nej. Jeg ved ikke helt, hvorfor de siger ja eller nej faktisk. Sådan er
det bare, siger de”.
Flere af de unge eller deres venner har prøvet at miste deres skins, hvis deres profil er
blevet kompromitteret. Ofte har børnene/de unge i god tro trykket på et link, som de
har troet førte dem til den rigtige hjemmeside med handel. Ad den vej er de kommet til
at give en bedrager adgang til deres pc. Og snydelinks er iflg. digitale rådgivere
efterhånden blevet så vellignende, at man nemt kan blive snydt.
De mistede skins betyder ofte meget for barnet/den unge, og det kan forældrene have
svært ved at forstå, ligesom de unge fortæller, at deres forældre kan blive sure på dem,
over at de har mistet penge på den måde. De fortæller, at forældrene vil bebrejde dem
tabet og synes, at det er deres egen skyld. Det kan for barnet/den unge både opleves
skamfuldt, at de er blevet snydt, samtidig med at de er kede af at have mistet penge og
skins. Derfor er nogle af de unge tilbageholdende med at involvere forældrene, når de
oplever at blive snydt i spil.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Men det kan da også godt være, at forældrene kunne hjælpe. Man skal bare være sikker på, at de ikke bare skælder én
ud, fordi man måske har gjort noget, man ikke må, ved en fejl”.
En del af drengene har fædre, som også gamer. Det giver et interessefællesskab og en
fælles forståelse for værdien af at spille. I flere af familierne er det dog børnenes oplevelse,
at forældrene/fædrene ikke engagerer sig meget i børnenes konkrete spil, men at far og
søn ofte spiller ved siden af hinanden, men forskellige spil og/eller forskellige niveauer.
Fædrene kender på den vis til den verden, som deres børn indtræder i, men de taler mere
om strategier o. lign. og ikke så meget omkring fx køb og salg.

7.7. I hvilket omfang oplever børn og unge barrierer ift. forældrenes
involvering?
I interviews med både børn, forældre og faglige aktører har barrierer forbundet med
forældreinvolvering været et særligt fokus. Det går her igen hos børn og unge, at de
ikke oplever, at forældrene er tilstrækkeligt involverede i deres online liv. De peger på,
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at de gerne vil have forældre mere involveret, så de får en bedre forståelse for deres
online interesser og oplevelser. Undersøgelsens børn og unge svarer dog samtidig
også, at de ikke altid ønsker selv at inddrage forældrene i deres online liv.
Der er således tale om et paradoks, som undersøgelsen har forsøgt at belyse
yderligere. Børn og unge har derfor i interviews svaret på, hvordan de selv involverer
deres forældre i deres online aktiviteter, ligesom børn og unge har reflekteret over,
hvad der i givet fald afholder dem fra at involvere deres forældre, og hvem de evt.
involverer i stedet.
7.7.1. Manglende forståelse
Børnene udtrykker, at det især er forældrenes manglende forståelse for og indsigt i
deres online liv, som har en betydning for deres lyst til at involvere forældrene. De
peger på, at forældregenerationens verden er en anden. Dette gælder især for de unge
i udskolingen, som i høj grad italesætter, at forældrene mangler en grundlæggende
forståelse for og accept af digitale mediers betydning for de unges liv. De unge
italesætter det selv som, at de voksne lever i en anden verden, hvor online-aktiviteter
ses som noget andet end ”virkeligheden”. Børn og unge selv skelner – modsat deres
forældre – ikke tydeligt mellem online-adfærd, øvrige spil, sociale medier og øvrigt
samvær med deres venner. De ser i høj grad deres online-adfærd som en del af deres
”virkelige” liv.
I forhold til spil har sondringen mellem virkelighed og virtuel verden en særlig
betydning. Her oplever flere børn og unge, at forældrene fx ikke anerkender værdien af
skins, som de opfatter som ”bare pixels på en skærm”. Denne manglende forståelse
har betydning for gameres lyst til at inddrage deres forældre.
7.7.2. Privatliv
En anden årsag til børn og unges manglende lyst til involvering af forældre tilskrives
ønsket om et privatliv. Det går således igen i interviews (særligt med unge i
udskolingen), at de gerne vil have forældrenes interesse til et vist niveau, men at
forældrene ikke skal blande sig i deres privatliv. Flere af de unge peger på, at
forældrene går ind over deres privatsfære, hvis forældrene ”liker” og deler fotos eller
videoklip mv., som klassekammerater og venner har lagt op.
Børn på mellemtrinnet har en vis forståelse for, at forældrene gerne vil have
muligheden for at overvåge eller gennemse deres telefon, ligesom de oftest også er
forbundet med deres forældre på de sociale medier. De har dog samtidig også et ønske
om, at forældrene ikke skal læse deres beskeder eller se deres fotos mv. De fleste unge
i udskolingen værner mere om deres privatliv og ønsker ikke, at deres forældre skal
overvåge telefon/PC eller følge dem på sociale medier. Flere af de unge, der alligevel er
forbundet med deres forældre på fx Instagram, har derfor flere profiler eller har
afskærmet deres stories, så forældrene ikke kan se de daglige opdateringer.
Samtidig er der dog også mange både børn og unge, som deler ting fra sociale medier
med deres forældre (typisk mor), men på et overordnet niveau, hvor de fx snakker om
musikeres klip på TikTok eller nyt fra influencers mv. Det er således ikke, fordi de unge
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ikke vil tale med deres forældre om interesser på nettet – det handler i højere grad om,
at de unge ønsker at opretholde deres ret til et privatliv med deres venner.
7.7.3. Oplevet pinagtighed
En del af undersøgelsens børn og unge synes, at der er oplevelser og aktiviteter på digitale
medier, som bare er pinlige at dele med forældrene. Det kan være mange forskellige ting
som de oplever som pinlige. For børn på mellemtrinnet kan det fx være, at de har søgt på
bestemte websider, at de har lavet en video, eller at de skriver i en tråd om en sød
pige/dreng på Snapchat. Der er her ikke tale om, at børnene er havnet i en ubehagelig
situation, hvor de burde involvere forældrene. Men der er ting, som børnene tænker er for
akavede at tale med forældrene om, og som forældrene ikke behøver at se, når de tjekker
eller overvåger telefonen.
Især de unge i udskolingen fremhæver, at det er pinligt at inddrage forældrene, når noget
er gået skævt - og ikke mindst, hvis det er sket som led i brud på regler og aftaler med
forældrene. Samtidig er der også ubehagelige situationer, hvor de ved at involvere
forældrene kommer til at afsløre en del af deres liv, som de anser for privat, og som føles
pinligt at fortælle om. De unge udtrykker, at det kan være pinligt at skulle indrømme, at
de måske har brudt regler, ligesom flere af pigerne fortæller, at de synes, det er pinligt at
fortælle deres forældre, hvis de fx har sendt et nøgenfoto, som er blevet delt.
Samtidig er der også situationer, hvor børn og unge forudser, at forældrenes reaktioner vil
være pinlige, fordi de ikke forstår konteksten. Flere børn og unge peger på, at forældres
fejlfortolkninger af fx private beskeder kan give anledning til drama og pinlige situationer i
skole og vennekreds.
7.7.4. Ikke skabe bekymring og undgå sanktioner
En del af undersøgelsens unge fremhæver, at de ikke vil skabe unødig bekymring hos
deres forældre ved at inddrage dem i deres oplevelser på de digitale medier. Det er bl.a.
tilfældet ift. mange af pigernes holdning til uønskede kontakter og tilsendte billeder fra
fremmede. Her er det pigernes vurdering, at forældrene vil blive unødigt bekymrede og
måske tro, at mange af de sociale medier er farlige. Når de unge ikke vil bekymre deres
forældre, er det dels for at være hensynsfulde for forældrene, og dels (og mest) for at
undgå, at bekymringen ender med, at den unges online-adfærd reguleres.
I tråd med ovenstående reaktioner, udgør frygten for sanktioner og skældud også en
barriere ift. de unges forældreinvolvering. Hvis en pige fx har modtaget et billede fra en
mand, hun ikke kender, kan det skyldes, at hun er kommet til eller bevidst har accepteret
hans anmodning om venskab på fx Snapchat. Dette er hos de fleste unge ikke i
overensstemmelse med deres aftaler med forældrene, hvor de kun må have venner, som
de ”kender i den virkelige verden”. De unge er således bange for, at de vil blive bebrejdet
den uønskede situation og på den vis skabe problemer for sig selv, selvom de ikke har
gjort noget ulovligt, men alene modtaget et billede fra en fremmed. Det samme kan
nævnes for andre situationer – eksempelvis unge, som har brugt for mange penge i
gaming, og som ikke deler det, da de så er bange for, at de ikke får lov til at spille igen.
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Det er samlet kendetegnende for både børn og unges adfærd på sociale medier og i
gaming, at de er meget strategiske ift. graden af involvering, således at involveringen skal
tjene til deres eget bedste – dvs., at den ikke skal stå i vejen for privatliv og frihed, hvis
noget går galt.

7.8. Forældre fremstår enige
Generelt oplever børnene, at forældrene er enige om retningslinjer og strategier ift.
online-adfærd.
Halvdelen af undersøgelsens børn og unge vurderer, at deres forældre er helt enige i
tilgangen til deres børns brug af internettet. Der er således i alt 27 af de 76 børn, som
angiver, at forældrenes retningslinjer, regler og holdning til børnenes online-adfærd er
ens hos mor og far. Hertil kommer, at der er nogle børn, som angiver, at de ved, at deres
forældre har forskellig tilgang, men også at forældrene overfor børnene forsøger at
fremstå som enige. Størst forskel i oplevelsen af enighed ses hos de unge, som fortæller,
at forældrene er fraskilte og har forskellige linjer og regler ift. brug af digitale medier mv.
CITAT, PIGE 16 ÅR
_______ ________

”Det er mest min mor, der taler med mig om det, hvis der er noget. Men jeg kan ikke komme i tanke om nogen gange,
hvor jeg synes, at de har været uenige. Min far lader nok min mor bestemme, tror jeg”.
Ses der på de to aldersgrupper, er der dog tale om en mindre forskel, idet 15 af de 38
børn på mellemtrinnet oplever forældrene som enige, mens det samme gælder for
godt halvdelen af de unge i udskolingen. Der er således en oplevet større
forældreuenighed om onlineregler hos de yngste børn i undersøgelsen. Det er også
målgruppen, hvor forældrene i størst grad sætter regler, og hvor der derfor kan være
øget anledning til uenighed – fx om børnenes adgang til sociale medier.
Der ses en forskel på, hvem børn og unge henvender sig til, hvis der er noget, som de
gerne vil drøfte eller dele med deres forældre. Dette handler ikke om forældrenes
overordnede linjer, men mere hvem man tænker bedst forstår, hvad man taler om. Det
gælder både drenge og piger, ligesom det går igen hos både børn fra mellemtrin og
unge fra udskolingen.
CITAT, DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Min far interesserer sig ikke for det, jeg laver online og synes, at internettet er latterligt. Min mor interesserer sig
meget mere for det, og det, synes jeg, er godt. Det er også hende, jeg vil snakke med om tingene, for hun lytter rent
faktisk. Jeg gider ikke nævne noget for min far”.
CITAT, PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg kan godt lide at snakke med min mor, for hun vil gerne lytte, og hun bliver ikke sur så nemt”.
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7.9. Børn og unges anbefalinger til at involvere forældre og imødegå risici
Børn og unge fremhæver alle, at tillid er afgørende for deres involvering af forældre. Og
både børn og unge italesætter det som afgørende for tillidsforholdet, at forældrene
tydeligt skal vise og sige, at de vil hjælpe, hvis deres børn oplever ubehagelige ting på
nettet. Også selvom barnet/den unge har brudt en indgået aftale om fx ikke at dele
billeder eller telefonnummer.
CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”De (forældrene) har hele tiden været tydelige og sagt, at jeg skal komme til dem, hvis der er problemer. Også selv om
det er mig, som har gjort noget dumt. De vil hellere høre en dårlig sandhed end en løgn. De bliver først sure, hvis jeg
prøver at snyde dem”.
Det går igen hos stort set alle unge, at de vil forsøge at undgå at fortælle forældrene om
ubehagelige oplevelser online, hvis de ved, at de får skældud 69.
CITAT, DRENG 14 ÅR
_______ ________

”De skal bare tale med deres børn, tror jeg. Nogle gange er det tydeligt, hvis det er scam, når der er en, der skriver på
Instagram – altså hvis navnet er mærkeligt. Men hvis nu barnet alligevel er kommet til det, så skal man ikke være
bange for at få skældud, for så siger man bare ikke noget, tror jeg”.
CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Det er vigtigt, at forældre er nysgerrige og gerne vil snakke, men at de ikke skælder ud, for så kan man jo bare lyve,
ligesom jeg gjorde. Jeg synes, det er rart, at min mor gerne vil snakke med mig, bare hun ikke er sådan en irriterende
belærende type, for der er altså rigtig mange ting, hun ikke forstår!!!”
Både børn og unge lægger særlig vægt på, at forældrene løbende skal lytte, spørge ind til
deres online aktiviteter og være åbne. De unge, der tidligere har været underlagt en form
for overvågning fra deres forældre, peger samtidig på, at de ikke brød sig om
overvågningen. De er klar over, at forældrene forsøgte at passe på dem, men de tager det
som en manglende tillid, der har en dårlig indflydelse på tillidsrelationen mellem barn og
forældre i såvel de yngste år som senere teenageår. Der er familier, hvor der er indgået en
”aftale”, om at børnene også må følge forældrene (så overvågningen går begge veje), men
denne tekniske mulighed skaber iflg. børnene ikke mere tillid i relationen. De unge
foretrækker regler fremfor kontrol og overvågning.

Børn på mellemtrinnet har i begrænset omfang været i den situation og har derfor ikke
konkrete erfaringer at bygge på. Der refereres derfor her kun til de unge i udskolingen.

69
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CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Tidligere kiggede de (forældrene, red.) i min telefon, men fandt ud af, at de kan stole på mig. Det kan jeg godt lide. Så tør
jeg også fortælle dem noget”.
De fleste af de unge peger på, at det er vigtigt, at forældrene har en indsigt og
overordnet viden omkring internettet og de digitale medier/spil, som deres børn
bruger. Det handler ikke om, at de skal kende programmer i detaljen, men at de ved,
hvad deres børn interesserer sig for og hvorfor. Dette gør det muligt at spørge ind på
en vedkommende måde, så børn og unge ikke oplever det som dumt, men som et tegn
på oprigtig interesse.
Både børn og (især) unge udtrykker samtidig, at forældrene også skal have en
situationsfornemmelse ift., hvor meget de blander sig i deres børns sociale netværk. Fx
er flere børn og unge glade for, at deres forældre (primært mødre) er på de samme
sociale medier, men mange ønsker ikke, at forældrene skal være forbundet med deres
venner på fx Instagram eller Snapchat.
CITAT, PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Jeg synes, det er fint, at forældre ved lidt om internettet og også selv kender lidt til det og bruger lidt af de samme ting,
som deres børn gør. Det skal bare ikke være sådan, at en mor gør det alt for meget, for det bliver også bare pinligt og
kikset”.
Det er samlet set børn og unges anbefaling, at forældrene meget tidligt begynder at
interessere sig for deres børn online liv og får en forståelse for, hvad de laver og hvorfor.
Det er således kendetegnende for undersøgelsens børn og unge, at de efterspørger den
nysgerrige interesse og indsigt, som forældrene har for børnenes andre fritidsinteresser.
Og det er deres entydige anbefaling, at forældrene ikke skal reagere med straf, placering
af skyld og omfattende sanktioner, hvis deres børn betror sig til dem om ubehagelige
oplevelser eller snyd på nettet. Børn og unge er helt med på, at de har gjort noget forkert,
men ønsker sig den samme forståelse, som de oplever at få, hvis de på andre måder er
kommet galt af sted – fx ved at få stjålet en ulåst cykel eller have drukket for mange øl.

Opsamling børn og unge
Der er forskel på forældrenes involvering, når det handler om børnenes alder. Børnene
i alderen 10-13 år oplever forældrene som interesserede og engagerede i deres online
aktiviteter. Børnene deler også gerne selv deres oplevelser med forældrene og er fx
forbundet med dem på sociale medier.
Situationen er anderledes for de unge (14-17 år). Her oplever mange af de unge, at
forældrene ikke interesserer sig for deres online liv, men mest har fokus på risici
forbundet dermed.
Det er både børn og unges vurdering, at forældrene ikke forstår deres spil og apps, og
generelt heller ikke har kendskab til og forståelse for internettet og digitale medier.
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Der er tydeligt flere regler for de yngste aldersgrupper i undersøgelsen. Pigerne og
drengene tilkendegiver ikke umiddelbart forskellige begrænsninger og restriktioner.
Som det vil fremgå af forældrenes udsagn, er det forældrenes vurdering, at de er mere
opmærksomme på og bekymrede for pigernes adfærd end de er for drengenes –
uanset om de har samme regler.
Hvor børnene i høj grad er underlagt kontrol og overvågning på deres telefon og PC,
gælder dette kun i meget begrænset omfang for de unge. Flere af de unge har dog
tidligere fået deres PC og telefon kontrolleret og/eller overvåget af forældrene. Det er
de unges vurdering, at de hellere vil have regler for adfærd end overvågning. Der er
således generelt en anerkendelse af forældrenes regler, så længe at de giver mening,
mens overvågning er et signal om manglende tillid.
Undersøgelsens børn og unge oplever sig selv som værende fornuftige – og også mere
fornuftige end mange andre unge. Og de fremhæver, at de gennem deres online
aktiviteter både er en del af et socialt fællesskab, men også får både digitale og
sproglige færdigheder.
Børn og unge peger på, at det i høj grad er forældrenes manglende indsigt i og
forståelse for online-adfærd og muligheder, som udgør en barriere for børnenes
involvering af forældrene i deres online liv. Samtidig er de unge også meget bevidste
om, at de gerne vil have et privatliv – også når det gælder deres online aktiviteter.
Når det drejer sig om behov for hjælp i forbindelse med risikoadfærd, vender børnene
sig i høj grad mod forældre og lærere, mens de unge i højere grad først går til venner
og lærer. Det handler her om de unges tillid til, at forældrene reelt vil kunne hjælpe, at
de vil lade være med at overreagere og ikke mindst, at de vil lade være med at placere
skyld og skælde ud.
Børn og unge anbefaler da også, at tillid opbygges ved at spørge engageret, lytte og
have en respekt for online aktiviteter og muligheder. Forældrenes tekniske og digitale
kompetencer er ikke så vigtige.
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8. Forældre
8.1. Forældrenes karakteristika
Forældrene i undersøgelsen fordeler sig på hhv. 35 kvinder og 7 mænd. Det er således i
høj grad kvinder, som har meldt sig til at deltage i undersøgelsens interviews.
Forældrene tilskriver selv denne fordeling, at det i familien i høj grad er kvinden, som
er mest engageret i børnenes online liv og er optaget af både børnenes digitale
muligheder og risici.
Knap halvdelen af undersøgelsens deltagere er forældre til piger, mens knap en
tredjedel af de deltagende forældre er forældre til drenge. De resterende er forældre til
børn af begge køn.

Figur 8.1. Børnenes køn (oplyst af deltagende forældre), opgjort i faktiske tal
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Kilde: Interviews, LG Insight, 2020. N = 42.

Cirka halvdelen af de 42 deltagende forældre har børn på mellemtrinnet (20 forældre),
mens 15 forældre har børn i udskoling, og 7 forældre har børn på både mellemtrin og i
udskoling.
Som det fremgår af nedenstående figur, opfatter de fleste forældre sig som moderate
eller intensive online-brugere 70. Flest forældre ser sig selv som intensive brugere –

Lavfrekvent bruger: Bruger sjældent eller aldrig digitale medier (her tænkes ikke kun på spil og
SoMe – der er tale om forældre som IKKE bruger internettet og medier).

70

Moderat: Bruger jævnligt digitale medier. Enten ved at læse nyheder, være på SoMe, game eller
bruge net som del af arbejde mv.
Intensiv = Bruger dagligt digitale medier - fx SoMe, gaming og andre tjenester.
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forstået som at de dagligt bruger digitale medier som fx sociale medier, spil og andre
tjenester. Næstflest forældre definerer sig selv som moderate brugere, idet de
jævnligt, men ikke hver dag bruger digitale medier. De er jævnligt på sociale medier og
har også online-aktivitet ifm. arbejde, læser nyheder, spiller o. lign. Kun to forældre
fortæller, at de sjældent eller aldrig bruger digitale medier.

Figur 8.2. Forældrenes egen vurdering af deres online brugerstatus (faktiske tal)

2

23

17

Kilde:
Interviews, LG
Insight, 2020.
(N=42). brugere
Lavfrekevente
brugere
Moderate

Intensive brugere

8.2. Forældrenes oplevede grad af involvering i deres børns digitale liv
8.2.1. Mest involvering ift. de yngste børn
Forældrene til børn på mellemtrinnet anser i høj grad sig selv som aktivt involverede i
deres børns online liv. De kender til de spil og medier, som børnene anvender og
oplever også, at de har en løbende dialog med børnene om deres oplevelser og
aktiviteter på nettet.
Langt hovedparten af forældrene til børn på mellemtrin anser sig selv for aktivt
involverede, mens det samme er tilfældet for godt halvdelen af forældrene til børn i
udskolingen. Forældrene til børn i udskolingen udtrykker, at de tidligere har været
mere involverede i deres børns online liv, men at involveringen er aftaget, efterhånden
som børnene er blevet ældre. Forklaringerne herpå fremgår af senere afsnit.
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Figur 8.3. Forældreinvolvering* opgjort ud fra børnenes klassetrin (mellemtrin vs.
udskoling) – faktiske tal
17

9
6
3

3

Mellemtrin (N = 20)

Udskoling (N = 15)

Involveret på samtaleniveau

4

Begge klassetrin (N = 7)
Aktivt involveret

Note: *Involveret på samtaleniveau defineres som, at forældrene taler med barnet eller den
unge om deres brug af digitale medier, mens aktiv involvering indikerer, at forældrene taler
og laver ting sammen med barnet eller den unge på digitale medier. N = 42.
Kilde: LG Insight, 2020.

Forældrene fortæller – ligesom undersøgelsens børn – at de ofte taler om børnenes
online aktiviteter over aftensmaden eller ved fredagshygge. Der er således tale om
interessebårne samtaler, som ikke tager udgangspunkt i problemer eller bekymringer.
Der bliver dog også talt om risici og behovet for at passe på.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Vi taler meget om, hvad hun laver på sociale medier og internettet generelt. Hun er også rigtig god til selv at fortælle
om, hvad hun har set og spørge til, hvad det er, hvis noget undrer hende. Vi har også været meget åbne omkring, at
man kan blive krænket på nettet - at der findes grimme mennesker, som vil noget ondt”.
Forældre til unge i udskolingen er ikke på samme måde involveret i deres børns online
liv. De har en fornemmelse af, hvilke spil og medier de bruger, men er ikke sikre på,
hvad de unge egentlig laver på nettet. De har en opmærksomhed på omfanget af
skærmtid (især for drengene), men de fleste forældre oplever ikke at være ”tæt på ” de
unges online liv. Mange af forældrene fortæller, at de tidligere har været mere
engagerede i børnenes online liv, men at de i teenageårene oplever en mere
distanceret rolle.
Der er i undersøgelsen ikke forskel på forældres involvering i hhv. drenge og pigers
online liv. Den nysgerrige og almene interesse hos forældrene er således på samme
niveau ift. både drenge og pigers online aktiviteter. Der ses dog en tendens til, at
mødrene i højere grad deler net-interesser med døtrene, mens fædrene oftere
engagerer sig, når det kommer til gaming.
Hvis involvering blev fortolket som bekymring og regelsætning, var der øget fokus på
drengenes gaming i form af skærmtid og pigernes brug af på sociale medier. Men dette
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opleves hverken af forældre eller børnene som aktiv involvering, men i stedet som
overvågning og kontrol.
8.2.2. Forældres barrierer for involvering
Som det fremgår af tidligere afsnit, er det primært forældre, som selv er vante brugere
af digitale medier, der har deltaget i undersøgelsen. Forældrene vurderer da også, at
de overordnet set har et godt kendskab til internettet. Halvdelen af forældrene – såvel
mødre som fædre – oplever dog alligevel, at der er områder, hvor de ikke føler sig
kompetente til at forstå og støtte deres børn ift. online-adfærd. Det gælder både ift.
børn på mellemtrin og unge i udskoling.

CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Jeg synes, at det er svært at følge med. Der kommer hele tiden nye apps og nye ting, man skal forholde sig til. Fx det
her med TikTok og selvmordsvideoer. Så der er hele tiden nye ting, som man skal forberede dem på”.
Forældrene oplever primært, at de mangler viden i forhold til konkrete medier og
apps, som deres børn (store som små) bruger. De vil gerne vide mere for at kunne tale
med børnene om deres online aktiviteter, men de vil også gerne have et større indblik i
de muligheder og risici, som kan være forbundet med brugen af de enkelte medier og
spil mv. Det er oplevelsen hos mange af forældrene, at de fremstår inkompetente og
irriterende, når de forsøger at tale med børnene om sociale medier og spil mv. Denne
oplevelse er helt i tråd med de udsagn, som børn og unge har givet i undersøgelsen.
Godt halvdelen af forældrene savner også tiden til at kunne støtte deres børn noget
mere. De oplever, at det er tidskrævende at følge med i udviklingen og holde sig ajour
med de spil og medier, som deres børn bruger.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Selvom jeg har app’en, så bruger jeg det jo ikke rigtigt, og fx med Snapchat, ja, så gik der et halvt år, hvor jeg ikke
brugte det, og så kom jeg til at trykke på alt muligt. Hvis jeg skulle lære det, ville det kræve meget tid og interesse.
Nogen skulle sætte sig ned sammen med mig og undervise mig i det”.
Mange af forældrene erkender dog også, at de heller ikke har interesse for den digitale
verden. De udtrykker, at de burde være interesserede af hensyn til deres børn, men at
de har svært ved at finde engagementet.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 16 ÅR
_______ ________

”Jeg synes, jeg er alt for gammel til at sætte mig ind i det hele. Jeg har Facebook, men jeg bruger det egentlig mest i
forhold til arbejde. Så jeg er virkelig ikke en IT-type, og det interesserer mig ikke”.
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I alt 30 af undersøgelsens 42 forældre angiver at de pga. manglende tid, viden og
interesse ikke føler sig klædt godt nok på til at støtte deres børn og unge omkring
digital adfærd. Forældrene er i høj grad af den opfattelse, at det er vigtigt at kende
medier og spil i detaljer for at kunne spørge ind til børnenes aktiviteter og tale med
dem om deres oplevelser. Og da der er tale om mange og forskellige medier med stor
dynamik, oplever mange af dem, at det er umuligt at følge med.
Som det ses i figur 8.4 nedenfor, er det især viden og tid, som forældrene oplever som
barrierer for at kunne understøtte deres børn og unges digitale liv. I figuren fremgår
det, at halvdelen af de interviewede forældre ikke føler, at de har tilstrækkelig viden
om deres børns digitale medier til at kunne understøtte deres børn, mens en tredjedel
af forældrene oplever tid som en væsentlig barriere. Af disse forældre oplever hver
fjerde., at kombinationen af tid og kendskab er en udfordring.
Figur 8.4. Forældrenes oplevelse af begrænsninger i egne støttemuligheder
Ja, ift. kendskab
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Note: N = 42. Summen overstiger 100 pct., da nogen forældre har angivet mere end et svar.
Kilde: LG Insight, 2020

CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 12 ÅR
_______ ________

”Jeg synes, at manglende viden og tid kan være en begrænsning. Men jeg må også bare erkende, at selvom jeg så
havde mere tid, så ville jeg jo ikke kunne følge helt 100 pct. med. Det er en kombination af mangel på tid, viden og
interesse”.
En del af forældrenes manglende involvering tilskrives også hensynet til barnets/den
unges privatliv. Mange af forældrene lægger vægt på at give især deres teenagebørn
frirum til at få venner, dyrke interesser og skrive med kæreste og kammerater uden
indblanding. Men også ift. børn på mellemtrinnet er forældrene opmærksomme på
retten til privatliv. Forældre fra begge aldersgrupper fortæller således i interviews, at
de passer på ikke at ”blande sig”. Og de oplever også, at deres børn selv værner om
deres privatliv.
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CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Selvom jeg nogle gange kunne have lyst til at blande mig mere, så er det jo også min søns privatliv, og han er heller
ikke interesseret i, at jeg blander mig hele tiden”.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 12 ÅR
_______ ________

”Jeg ved delvist, hvad hun (datter, red) laver på nettet. Men jeg ved ikke nok. Men hun har ikke lyst til at dele mere med
os. Det er en balance mellem, at hun har lyst til at inddrage os og fortælle og så samtidig respektere hendes privatliv.
Hun bliver irriteret, når vi spørger.”
Flere forældre er samtidig udfordrede ift. at skabe balance mellem privatlivshensyn og
kontrol. Især hvis der har været konkrete episoder, som har givet anledning til
bekymring og mistænksomhed hos forældrene. Her er forældrene igennem mange
overvejelser, fordi de ønsker at tage hensyn til barnets ret til privatliv, men samtidig
også føler ansvar for at gribe ind, hvis noget opleves forkert og farligt for deres barn.
Dilemmaet viser sig – vurderet ud fra nærværende undersøgelse – typisk ved barnets
12-årsalder og følger med i teenageårene. Forældrene har ikke samme overvejelser ift.
de yngste børn, hvor forældrene i højere grad oplever at have ret til at styre og gribe
ind.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Vi forsøger at have en tilgang, der er baseret på tillid og gensidig respekt. Det er en svær situation. Hun er jo 14 år, så
hun har lov til privatliv. Men jeg må da også indrømme, at da vi tjekkede hendes telefon i fredags, havde hun skrevet
med alle mulige hankønsvæsener i en dating-app”.
8.2.3. Fornuftige børn
Det er en gennemgående betragtning hos hovedparten af undersøgelsens forældre, at
de oplever at have fornuftige børn, og de stoler på børnenes adfærd. Dette har også en
betydning for forældrenes vurdering af behov for involvering. Der er således en
tendens til, at forældrene forbinder involvering med et konkret behov for hjælp til at
navigere sikkert. Dette vurderer hovedparten af forældrene ikke er relevant for deres
teenage-børn. Der er således hos mange af forældrene en vurdering af, at deres yngste
børn (op til 13 år) har brug for vejledning, mens de ældste børn kan og vil være i fred
med deres online aktiviteter.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Vi stoler på, at hun er fornuftig. Hun har en god holdning til medier og billeddeling. Hun har fx en privat profil på
Instagram og fortæller os, hvis hun oplever noget, som giver anledning til bekymring eller går galt”.
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Forældrenes vurdering af at have fornuftige børn er samtidig ledsaget af en oplevelse
af, at andre børn og unge er mere ufornuftige i deres online-adfærd. Forældrene ser
således generelt deres barn som et potentielt offer og ikke som potentiel udøvende
part ift. risikoadfærd. Oplevelsen af, at det er ufornuft, som bringer andre børn og unge
i fare, kan dog bidrage til en forståelse af, at børn selv bærer en del af skylden, hvis de
havner i situationer, som indebærer bekymrende og/eller ulovlig adfærd fra andre.
Forældrenes oplevelse af deres egne børn som fornuftige online brugere stemmer
overens med børnenes selvforståelse og forældreoplevelse. Børn og unge udtrykker
således gennemgående, at deres forældre godt ved, at de er fornuftige.

8.3. Almene forældrekompetencer i spil
Hvor der er nogle forældrene, som er meget bekymrede for at tale med deres børn om
digitale medier og online-adfærd pga. manglende indsigt, er der en anden gruppe af
forældre, som føler sig godt klædt på ift. at have en beskyttende rolle i deres børns
online liv. Også selvom de ikke har stor indsigt i hverken indhold i børnenes apps eller
tekniske forhold. Disse forældre refererer til, at de i høj grad navigerer ud fra deres
almene forældrekompetencer, som de overfører til det digitale område.
De har således en oplevelse af at have redskaber til både at tale med deres børn om
deres online interesser generelt, men også at kunne give dem relevant råd ift. online
mobning, billeddeling og adfærd på sociale medier mv. De giver således eksempler på,
hvordan de i konkrete situationer har reageret med nysgerrighed og/eller handling. Og
de angiver, at de har handlet i tråd med, hvad de ville gøre, hvis det ikke var relateret
til online-adfærd.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Det her er jo bare mobning på digital platform i stedet for i skolegården. Så her kommer skolens mobbepolitik til at
gælde. Vi skal som forældre handle ens, om det sker online eller ’i virkeligheden’”.¨
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Der har været mobning på klassechatten, og det håndterede klassen ligesom anden mobning. Der var telefonkontakt
mellem forældrene, og så tog vi et køkkenbordsmøde med børn og forældre. Det var meget svært for børnene at kigge
hinanden i øjnene og sige undskyld, men det var nødvendigt”.
Den samme gruppe af forældre er overvejende også af den opfattelse, at det ikke er
nødvendigt at være fuldt orienteret om alle medier, deres funktion og indhold, for at
kunne tale med deres børn. De får deres viden ved at høre, hvad børnene fortæller
dem - uopfordret eller gennem nysgerrige spørgsmål fra forældrene. Flere forældre
nævner som eksempler, at de spørger ind til de personer eller karakterer, som børnene
følger på Instagram eller Twitch. Forældrene vurderer selv, at de ikke kender til fx
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Instagram og influencernes historie, men at de har nok viden til at skabe en
samtaleplatform, hvor de kan vise deres interesse.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Et godt eksempel er i morges i bilen, hvor han snakker om en youtuber og siger, ”jamen, ham kender alle” – men jeg
kendte ham altså ikke. Så måtte jeg lige google. Man skal løbende forholde sig nysgerrigt, men man kan nok ikke vide
alt”.
Forældrene er også meget opmærksomme på, at de skal forsøge at være rollemodeller
og give deres børn en naturlig tilgang til sikker adfærd på nettet. Dette gælder bl.a. for
billeddeling. Mens forældrene er bekymrede for deres børns billeddeling, angiver
hovedparten af forældrene, at de selv husker at spørge om lov, inden de lægger
billeder af deres børn op på sociale medier. Nogle af forældrene har ikke altid husket
at spørge om lov og er af deres børn blevet gjort opmærksom på, at de skal have deres
samtykke. Det har iflg. mange af forældrene betydet, at de også for de små søskende
nu beder om lov, før de deler billeder på fx Facebook. Ad den vej får de skabt en
samtale om, hvorfor det er vigtigt at spørge om lov.

8.3. Forældrenes bekymring og fokus på risici
En stor andel af forældrene i undersøgelsen er bekymrede for deres børns online
sikkerhed – men i forskellig grad. De fleste af dem er usikre på de risici, som barnet kan
møde, men er samtidig overbeviste om, at deres barn er fornuftigt og i høj grad vil
kunne navigere uden om de potentielle farer på nettet. Der er således tale om en
bekymring, der iflg. forældrene minder om andre bekymringer ved barnets overgang
til teenage- eller voksenliv.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Snapchat bekymrer mig mest. Men man er nok også som forælder altid lidt bekymret på børns vegne. Men ellers er det
meget, hvis der fx har været noget oppe i medierne, at tager vi dialogen om, hvorvidt det er noget hun også har hørt om. ”
Andre (og færre) forældre er langt mere bekymrede, og nogle italesætter sågar sig selv
som værende bange. De er således i tvivl om, hvorvidt de selv har tilstrækkelig viden
og handlemuligheder til at beskytte deres børn mod risici på nettet.

CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg er simpelthen så glad for, at der kommer en undersøgelse. For jeg synes godt nok, at det er et svært område, og
godt hvis der kan komme mere hjælp til os som forældre. Det er SÅ svært”.

CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
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_______ ________

”Der er ikke styr på det. Eller…. man bliver bare usikker på, at der er så meget, man skal forholde sig til”.
Nogle af de bekymrede forældre vælger – for børn på mellemtrinnet – at forbyde de
fleste sociale medier, mens andre bekymrede forældre vælger at give deres børn lov til
at bruge et eller flere sociale medier – også selvom de ikke selv bruger medierne
og/eller er bekymrede for risici. En del af disse forældre anvender kontrol og
overvågning af deres børn i et forsøg på at beskytte børnenes liv på, hvad forældrene
opfatter som risikable digitale medier (jf. afsnit 8.5).
8.3.1. Meget fokus på risiko
Det er de fleste forældres vurdering (og børnenes), at de taler meget med deres børn
om bekymringer og risici på nettet. Og flere af forældrene vurderer også selv, at de nok
taler lidt for meget om risici. De stoler dog ikke helt på, at deres børn har redskaber og
skepsis nok til at undgå de risici, som færden på digitale medier også kan indebære.
Forældrene oplever, at børnene løbende skal påmindes om risici. Der ses derfor også i
undersøgelsen en tendens til, at forældrene er mest bekymrede for de yngste børn,
som de oplever endnu ikke er vante og skeptiske nok ift. online risikoadfærd.
Forældrenes formaninger følger dog børnene ind i teenageårene.
Det er grundlæggende ikke, fordi forældrene har en mistillid til deres egne børns
fornuft og ønske om at følge regler. Forældrene har snarere en opfattelse af, at der på
nettet er mange personer med dårlige intentioner, og at disse bliver dygtigere og
dygtigere til at narre børn og unge.
Der ses desuden et mønster ift. at forældrene er særligt bekymrede for piger ift.
billeddeling og uønskede kontakter. Bekymringen for drengene handler i højere grad
om skærmtid, afhængighed af spil samt online mobning. Forældrene italesætter selv,
at pigerne er mere udsatte og derfor giver anledning til stor bekymring – også selv om
pigerne ikke har oplevet noget ubehageligt. Ses der bort fra skærmtid, giver drengene
mest anledning til bekymring, hvis de har stiftet bekendtskab med fx hacking eller
tilbud om køb af stoffer. Online mobning fylder dog i bekymring for både drenge og
piger.
Bekymringen for pigerne tilskrives i høj grad mediernes dækning af risici, men flere af
forældrene har også selv oplevet, at deres døtre har været i kontakt med fremmede
og/eller har fået delt deres billeder uønsket mv.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 13 ÅR
_______ ________

”Hun kom og fortalte, at der var nogen, der havde tilbudt hende penge for at sende brugte trusser. Jeg tror, det var på
Snapchat. Vist 400 kr. Vi snakkede med hende om, hvorfor der var nogen, der skrev sådan noget. Hun kunne slet ikke
forstå, hvorfor man kunne finde på det, så hun var meget sådan: hvorfor?”
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Forældrenes bekymring for deres børn retter sig således mod flere typer af risici, men
følger i høj grad de samme elementer, som både forskning og grå litteratur sætter
fokus på – og som også mange af undersøgelsens børn og unge har stiftet bekendtskab
med.
8.3.2. Mest tillid til kendte medier
Det er i høj grad medier som Snapchat og TikTok, der gør forældrene bekymrede.
Snapchat bekymrer særligt forældrene pga. billeddeling og historier omkring
uønskede kontakter, mens TikTok især bekymrer forældrene pga. datasikkerhed. Det
er her helt individuelt fra forældre til forældre ift. hvilke medier, der virker for risikable
at benytte for deres børn (på mellemtrinnet).
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 13 ÅR
_______ ________

”Hun har fået lov til at bruge Snapchat og indtil for nyligt også TikTok. Jeg synes egentlig, at jeg havde forholdt mig
virkelig grundigt til TikTok, men det måtte jeg slette igen, da det er blevet solgt til kineserne. Hun har stortudet over, at
jeg slettede det, men så spurgte jeg, hvad gør resten af klassen, og de brugte så Snapchat, og så hentede vi det ned
sammen”.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Min datter må ikke få Snapchat. Hun fik kun lov at få adgang til TikTok, fordi man der kan vælge, hvilke områder man
må se. Snapchat er sværere at begrænse og styre”.
Forældrene har generelt størst tillid til (og mest interesse for) de sociale medier, de
selv anvender. Det gælder især Facebook og til dels også Instagram. For nogle forældre
(især fædre) er der også en fortrolighed med bestemte spil, fx CS:GO.

CITAT, FORÆLDER TIL BØRN 15 ÅR
_______ ________

”Jeg er bedre klædt på til Facebook end fx TikTok. Men samtidig handler det også om interesse”.
****
”Jeg føler mig bedst klædt på i forhold til de sociale medier, som jeg selv bruger. Det er fx Facebook og Instagram”.
En del af forældrene er også kommet på ”nye” sociale medier som Snapchat og TikTok
(ofte for at kunne følge deres børn), men mange af dem er sjældent særligt aktive på
medierne. Det er for nogle forældre primært ifm. med oprettelsen af kontoen for deres
børn, at de opretter egen konto og tjekker, hvad mediet har af muligheder og risici. Det er i
mange familier fædrene, som står for installationen af programmer – herunder
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indstillinger vedrørende private data, mens både mor og far opretter egne profiler for at
kunne forbindes og kigge med.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Jeg har vist en Snapchat-konto, men jeg har opgivet. Og det samme med TikTok. Han har vist også selv afinstalleret
TikTok. Vi er også på Instagram, men bruger det vist ikke så meget”.

8.4. Enighed
Helt i overensstemmelse med børn og unges udsagn fortæller forældrene, at deres
børn får deres første telefoner, tablets og/eller PCer i en tidlig alder, ligesom det af
forældresvarene ses, at debutalderen har rykket sig fra deres ældste til yngste barn.
Der er således flere af undersøgelsens børn og unge, der har fået deres første telefon
ved skolestart. Det er især tilfældet for nogle af børnene på mellemtrinnet.
Den tidlige adgang til telefon betyder også, at forældrene tidligt skal forholde sig til
deres børns ønsker om at benytte forskellige apps – herunder sociale medier og spil.
For de fleste sociale medier og spil er aldersgrænsen minimum 13 år. Aldersgrænsen
giver anledning til en række overvejelser hos forældrene, men de fleste forældre i
undersøgelsen søger generelt at skabe deres egne regler ift. aldersgrænser, hvor de
spejder mod officielle aldersgrænser, men under hensyn til det enkelte barns behov og
kompetencer.
Det er således vurderingen hos de fleste forældre, at de angivne aldersgrænser for spil
og sociale medier ikke er særligt anvendelige eller logiske, og at man er nødt til at se
på aldersbegrænsningen ud fra bl.a. barnets/den unges modenhed. Mange af
forældrene oplever dog, at det er svært at gennemskue, hvad der ligger bag
aldersgrænserne, og hvor alvorligt disse skal tages.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Vi bruger som regel retningslinjerne som vejledning – men aldersgrænser er svære, for hvad nu hvis alle deres venner
er der. Fx med Fortnite – der har vi jo overskredet aldersgrænsen med 140 km/t. Der er en grund til, at der er en
aldersgrænse – det ved jeg godt, og med fx Instagram og Facebook og sådan noget – der overholder vi det”.

CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 12 ÅR
_______ ________

”Vi er ikke firkantede i forhold til aldersgrænser. Vi forholder os mere til, hvordan vi selv føler, at vi kender vores børn. Hun
har Snapchat, og det er nok. Hun behøver ikke Insta og Facebook og sådan noget endnu”.
Samtidig er der også enkelte forældre, som angiver, at de ikke er klar over, hvad der er
den faktiske aldersgrænse for fx Snapchat og CS:GO. De er dog som regel klar over, at
deres børn er for unge til at være officielle brugere, da forældrene oftest selv har sat
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kontoen op for dem i deres eget navn – dels fordi de så kan styre kontomuligheder,
dels fordi barnet ikke er gammelt nok.
Generelt er barnets forældre – iflg. eget udsagn – ret enige om, hvilke programmer
barnet må bruge og hvornår. Der er dog også forældrepar, hvor mor og far diskuterer
og heller ikke er helt enige om, i hvilken grad barnet skal have adgang til sociale
medier og spil – set i relation til potentielle risici. Dette gælder især for børnene på
mellemtrin.
Der er således en række af undersøgelsens forældrene, som fortæller, at de har
forskelligt fokus på balancen mellem risici ved sociale medier og eksklusionen fra
sociale fællesskaber. Forældrene oplever begge, at sociale medier har en stor
betydning for barnets inklusion i sociale fællesskaber, men de er ikke altid enige om,
hvor meget de af den årsag skal gå på kompromis med deres sikkerhedsmæssige
principper.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Min mand og jeg er enige om, hvad de må. Men min mand ville måske gerne lægge begrænsninger på skærmtid,
ligesom han tager mere afstand fra sociale medier. Her er det mest mig, der tænker, at de sociale medier er vigtige for
vores børn og fællesskabet”.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Hun (datter, red.) må ikke bruge sociale medier, før hun når aldersgrænsen. Det er hun ked af - hun må fx ikke bruge
TikTok. Og det er da ikke sjovt, hvis hun føler sig udenfor de andres fællesskab. Men så må de finde noget andet at
være sammen om”.
Forældrene når oftest frem til en løsning, hvor deres barns konkrete ønsker til medier
afvejes med de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som er mulige at tilkoble – og
med fokus på kun ét eller to medier.

CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Vi har også talt meget om TikTok, og hvorvidt hun skulle have det eller ej. Men så hørte jeg en børnepsykolog, der
fortalte, hvad det betød det her med, at man blev hevet ud af fællesskabet. Og så satte vi os ind i indstillinger og har
ellers sagt, at hvis der kommer noget med voldelige mennesker eller sådan noget, skal hun komme til os”.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Vi drøfter herhjemme, hvad der er vores fælles holdning. Fx var vi ikke enige om TikTok, men så fandt vi en model,
hvor vi styrer konto, men hvor hun stadig kan være med i fællesskabet med de andre piger i skolen”.
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For de ældre børn i udskolingen er forældrene i undersøgelsen mindre udfordrede ift.
at lægge en fælles linje. Her er forældrenes rolle dog også af en anden og mindre
styrende karakter, idet de ikke har kontrol over børnenes installerede programmer,
men i højere grad sætter retningslinjer for fx billeddeling og kontakt til fremmede. Her
udtrykker forældrene generelt stor enighed om, hvad der er acceptabelt – og samtidig
anser de generelt også deres teenagebørn som fornuftige online brugere.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Vi er dybest set enige – min mand og mig – om hvad der er i orden og ikke i orden. Jo ældre de bliver, jo mere styr på det
har de også”.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Vores søn har ingen restriktioner. Han er så gammel nu, at her må vi stole på ham. Det handler om tillid”.

8.5. Gaming og forretningsmodeller ved gaming
Undersøgelsens interviews med børn og unge viste, at det primært er drenge, som
gamer – et billede forældreinterviews understøtter. Undersøgelsens forældre er
således ikke særligt optaget af pigernes spiladfærd, men har i stedet fokus på pigernes
færden på sociale medier.
Mange af forældrene i undersøgelsen er imidlertid opmærksomme på deres drenges
spilaktivitet – især deres tidsforbrug på spil. De er nervøse for, at drengene får en
usund livsstil og/eller bliver ensomme og falder udenfor de ”virkelige” sociale
fællesskaber. Der er samtidig en bekymring for spilafhængighed.
Mange af forældrene forsøger at tackle bekymringen for børnenes mange timer med
gaming ved at begrænse skærmtid. Det er således primært fysiske og mentale
sundhedsaspekter ved gaming, som optager forældrene, og som de forsøger at løse
med restriktioner på tid.
Der er dog også en opmærksomhed på det sprog, som deres børn anvender, når de
spiller. Flere forældre har derfor lavet regler for, hvordan børnene må tale til de andre
deltagere, når de spiller. Det kan fx være, at de ikke må bande og skal tale et sprog,
som de også vil bruge til deres venner face-to-face. Ifølge både børn og aktører i undersøgelsen forekommer der i chatten ifm. gaming også racisme og sexisme, men dette er
forældrene i undersøgelsen imidlertid ikke bekendt med.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 16 ÅR
_______ ________

”Jeg har nogle gange været lidt efter ham i forhold til, at det er en meget grov tone, de har, når de spiller, og det er
irriterende at høre på”.
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Der er hos forældrene påfaldende lidt opmærksomhed på spillenes
forretningsmodeller. Mange af forældrene erkender da også selv, at de har (for)
begrænset indsigt i spillenes forretningsmodeller, ligesom mange af forældrene ikke
helt er klar over, hvad der er formålet med og vilkårene for de køb, som deres børn
ønsker at foretage i spillene. Forældrene, som selv spiller, kender til spilmekanikker
som fx loot boxes, men anser det ofte ikke for et problem, at der er en
forretningsmodel knyttet til spillene. De har en oplevelse af, at køb (og evt. salg)
foregår på et oplyst grundlag og anser det ikke for en aktivitet, som er forbundet med
risici. Specielt ikke hvis de selv er tæt på børnenes spilaktiviteter.
I mange spil er der bl.a. tale om såkaldte loot boxes, hvor barnet/den unge mod
betaling kan åbne en boks med chance for en gevinst, der inden åbningen er ukendt.
De fleste forældre i undersøgelsen har meget lidt kendskab til loot boxes og har i det
hele taget ikke stor indsigt i, hvad der konkret er tale om, når deres børn foretager køb
i fx CS:GO eller FIFA. Forældrenes opmærksomhed retter sig i højere grad mod,
hvorvidt børnene køber på forældrenes regning. Tilfældighedselementet ift. de
foretagne køb vægtes kun af få forældre.
Forældrene i undersøgelsen påpeger det som centralt, at deres betalingskort ikke er
tilknyttet PC eller Playstation, og at de derfor føler sig ret sikre på, at der ikke foretages
bekymrende køb. Der er samtidig også forældre, som helt har forbudt køb, men hvor
flere af dem alligevel gradbøjer princippet, hvis det handler om, at barnet er en del af
et fællesskab, eller der foretages køb for fødselsdagspenge mv.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Når det er hans penge, må han selv om det. Han bruger aldrig mine penge. Og han skal bare være klar over, at det,
han længe har sparet op til, kan forsvinde længere ud i fremtiden. Jeg prøver at gøre det håndgribeligt for ham”.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Der er INGEN loot boxes hjemme hos os. Vi forsøger at præge vores børn ift., at man ikke bliver en bedre spiller gennem
ting man kan købe. Men alligevel får de måske noget en gang imellem. Der kan være situationer, hvor de ellers føler sig
udenfor. Så taler vi om, hvorvidt det er noget vi vil købe til dem – lige nu er det fx en Halloween-box med udstyr og skins,
som alle vennerne har. De må ikke føle sig udenfor”.
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FAKTABOKS
Loot boxes
En loot box købes i computerspil og er en virtuel kasse indeholdende tilfældige genstande. Disse genstande kan
eksempelvis være virtuelle guldmønter, der kan bruges i spillet, et særligt kraftfuldt våben eller andre virtuelle
genstande, som man typisk skal bruge mange timer på at spille sig til i spillet.
En spiller køber en loot box med Dankort/Visakort eller et andet betalingsmiddel, og får en kasse med virtuelle
genstande. Disse genstande kan både have en lavere eller en højere (relativ) værdi end det beløb, man betalte for
den pågældende loot box.
Loot boxes skal - ligesom andre former for spil - have en tilladelse, hvis følgende tre kriterier er opfyldt:
•
•
•

Der skal være et indskud
Der skal være et element af tilfældighed
Der skal være en gevinst (hvis gevinsten er en virtuel genstand, skal denne kunne omsættes til økonomiske
midler)

Kilde: Spilmyndigheden.dk

Samlet må det vurderes, at spillenes gambling-lignende forretningsmodel generelt
ikke opfattes som en risiko af forældrene.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 11 ÅR
_______ ________

”Jeg ved faktisk ikke, hvordan alt det med gaming og penge fungerer. Min mand har styr på det – tror jeg – men han
kender vist heller ikke lige så meget til det med køb og salg. Måske skulle vi alligevel vide lidt mere om det med at købe
i spil”.
Der er enkelte af forældrene, som har oplevet, at deres børn har mistet deres account i
CS:GO, ligesom enkelte af børnene har mistet et skin eller to. Forældrene i
undersøgelsen udtrykker, at det er synd og ærgerligt for deres børn, hvis de mister
deres skins, men tillægger det størst betydning, hvis det handler om mange penge
og/eller forældrenes penge. Generelt er der dog få af undersøgelsens forældre, som
har oplevet, at deres børn har mistet værdifulde skins eller brugt mange penge på loot
boxes uden særlig værdi. Især det sidste er der ingen forældre, der udtrykker kendskab
til.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 14 ÅR
_______ ________

”Det ville min dreng ikke få lov til (at købe og sælge skins, red.) Rigtige penge og computerspil hører ikke sammen. Men
jeg vidste faktisk ikke, at man kunne vinde og sælge skins på den måde”.
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Mere end 2/3 af undersøgelsens forældre er kvinder, og en stor del heraf udtrykker, at
de ikke kender til spil. Det samme gælder for enkelte fædre. Dette må vurderes at have
stor betydning ift. den interesse og opmærksomhed, der tegner sig for risici forbundet
med gaming. Kun få forældre efterspørger mere viden om spil.

8.6. Forældrenes strategier ift. deres børns brug af digitale medier
Forældre har ikke samme syn på opdragelse og derfor heller ikke på deres rolle i
forhold til deres børns online-adfærd. Med denne undersøgelse er det søgt afdækket,
hvorledes forældrene anskuer og definerer deres rolle som beskytter ift. børnenes
online risikoadfærd. Der sondres i undersøgelsen generelt mellem strategierne
overvågning/kontrol, regler og retningslinjer samt råd og vejledning, idet der dog
findes mange hybridmodeller med elementer af flere strategier.
8.6.1. Overvågning og kontrol
Cirka en tredjedel af undersøgelsens forældre bruger overvågning og kontrol som en
del af den beskyttende rolle i deres børns liv. Overvågning og kontrol anvendes især til
børn på mellemtrinnet.
Godt en tredjedel af undersøgelsens forældre har installeret overvågningstiltag på
deres børns telefoner/tablets mv. eller gennemgår jævnligt deres børns telefoner og
tablets for at tjekke, hvad barnet laver. Det er især børnene på mellemtrinnet, som
forældrene overvåger. 11 af de 15 forældre, som angiver, at de har installeret
overvågning eller tjekker deres børns telefoner og tablets mv., har børn på
mellemtrinnet. Det svarer til, at over halvdelen af de interviewede forældre på
mellemtrinnet overvåger deres børns digitale enheder – enten ved hjælp af teknisk
udstyr eller ved manuelle gennemsyn.
Figur 8.6. Forældreovervågning på mellemtrinnet (faktiske tal)

Overvågning
Ingen overvågning

9
11

Noter: N = 20. Forældreovervågning forstås her ved, at mindst én forælder har installeret
overvågningstjenester på børnenes enheder og/eller jævnligt gennemser deres telefoner/tablets
mv. for at tjekke, hvad barnet laver.
Kilde: LG Insight, 2020.
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Det er meget forskelligt, hvordan forældrene vælger at benytte den tekniske
overvågningsmulighed. Nogle forældre har orienteret børnene om, at de har
muligheden for at kigge med, men benytter reelt ikke den installerede overvågning.
Andre forældre er dårligt selv bevidste om overvågningsmuligheden.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 10 ÅR
_______ ________

”Vi har ikke overvågning på hans telefon. Øh jo – nu siger min mand i baggrunden, at det faktisk er installeret på
telefonen. Men vi bruger det aldrig”.
De fleste forældre har en aftale med deres børn om, hvad de overvåger på deres
telefoner mv., og hvornår de vil benytte sig af muligheden. Det kan fx være, at
forældrene kan se, hvor børnene befinder sig og har en aftale om kun at benytte
muligheden, hvis de ikke kommer hjem til aftalt tid.
Andre forældre overvåger, hvilke apps børnene tilgår, ligesom de kan se, hvor meget
tid børnene bruger på forskellige medier og spil osv. Det er ikke altid, at børnene er
informeret om overvågningen. Dette kom bl.a. til udtryk ved undersøgelsens
interviews med børn, som fortalte, at de var usikre på, om de blev overvåget.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Der er en app, som blev installeret på hendes telefon, da vi købte den. Det var sælgeren, der introducerede det for os.
Her styrer vi, hvilke apps hun må installere, og vi kan sætte tidsbegrænsning på. Man kan også installere GPS, så man
kan spore børnene, men det har vi ikke installeret. App’en giver en meget god føling med, hvad hun laver”.
Der er også forældre, som anvender manuel overvågning ved gennemgang af deres
børns telefoner mv. Her tjekker de, om børnenes kontakter og billeder efterlever de
aftalte regler. Gennemgangen kan ske på faste tidspunkter – fx hver søndag – eller når
der er en anledning til bekymring. Selvom forældrene alene gennemgår telefonerne af
forebyggende nysgerrighed, oplever børnene denne form for tjek som kontrol.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Ellers har vi også aftale om, at vi må kigge i deres telefon/ipad, hvis vi er bekymrede eller bliver mistænksomme. Det
er dog ikke noget, vi gør ofte. Og så har vi også en aftale om, at vi lukker ned, hvis reglerne ikke overholdes”.
Forældrene er meget åbne omkring, at de tjekker børnenes kontakter og billeder – og
det samme er børnene, som undergår de manuelle tjek. Forældrene vurderer, at de
med gennemgangen får mulighed for at reagere, hvis deres barn er på vej ud i farlige
eller usikre situationer. Og flere af forældrene kan da også fortælle, at de ved kig på
telefonerne har opdaget, at deres børn fx har kontakter, der strider mod aftalte regler
og opfattes som risikoadfærd.
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CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg opdagede på et tidspunkt, at min datter delte nummer og billeder og skrev med to fyre på snapchat – noget som
klart var imod vores aftaler. Vi aftalte derfor, at hun fik frataget telefon i nogle uger”.
Forældrene har en oplevelse af, at både de varslede og pludselige ”tjek” giver et
billede af børnenes online aktiviteter. Interviews med børn viser da også, at børnene
generelt finder det i orden, at forældrene gennemgår deres telefon og beskeder mv.
Nogle af børnene fortæller dog, at de forinden aftalte kig sørger for at slette de ting,
som forældrene ikke må se, ligesom de løbende sletter beskeder og billeder, som ville
være akavede at dele med forældrene. Forældrene er klar over, at der findes en
mulighed for at de ikke ser alt, men stoler på, at de ser og opdager det væsentlige.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Ved at kigge på hans telefon opdagede vi helt tilfældigt, at han var i en snap-gruppe, hvor der foregik nogle underlige
ting, og det var helt skævt. Der var hash og alkohol – vi reagerede og sagde, at han måtte forlade den gruppe. Jeg ville
ønske, at vi havde fundet ud af det, ved at han sagde det, og ikke ved at vi selv opdagede det, men jeg håber, at han
fremover vil sige det”.
Udover overvågning er der også en række forældre, som har en kontroltilgang, der her
forstås som, at forældrene styrer installation af apps, deling af kontaktinformationer
og venneanmodninger mv. De følger således ikke kun med, men skal løbende teknisk
godkende børnenes aktiviteter.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 13 ÅR
_______ ________

”Man bliver virkelig skræmt som forælder. Vi valgte første gang (hun oplevede noget bekymrende, red.) at gå ind og
lave nogle regler for hendes brug af Snapchat, hvor hun skulle gemme dét, hun skrev derinde, ikke måtte tilføje nogen,
hun ikke kendte, og samtidig skulle hun have ”del lokation” slået til. På den måde havde vi en mulighed for at se, hvad
hun havde lavet, hvis vi følte os bekymrede”.
Kun enkelte af undersøgelsens forældre har etableret både fuld overvågning og
kontrol af deres børns online liv via tekniske installationer. Der er her tale om forældre
til piger på mellemtrinnet. Disse forældre udtrykker, at de i deres dialog med børnene
er meget tydelige omkring overvågningens formål – nemlig at beskytte dem for farer
på nettet, ligesom forældrene er sikre på, at børnene på sigt vil blive glade for den
tætte styring.
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CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Hun kan ikke selv acceptere følgere eller andet, ligesom jeg kan se alt, hvad hun kigger på. Det kan jeg faktisk
generelt med alt, hvad hun laver på nettet. Jeg tjekker, hvad hun kigger på – via opsætning af nettet kan jeg tjekke alt,
hvad hun gør. Der er meget, som man skal passe på, når man er på nettet. Det er bare for sent, hvis der er nået at ske
hende noget. Og så længe hun bor hjemme, er det mig der styrer vaner og forbrug af nettet”.
8.6.2. Regler og retningslinjer
32 af undersøgelsens 42 forældre angiver, at de har lavet regler, som relaterer sig til
børnenes online-adfærd. 11 af forældrene har børn i udskolingen, mens 21 er forældre
til børn på mellemtrinnet. Dette er således den hyppigst anvendte restriktive
forældrestrategi blandt undersøgelsens deltagere.
Regler og retningslinjer omfatter primært:





Deling af billeder – med venner og/eller på sociale medier
Kontakt med fremmede
Sprog og omtale af andre
Brug og køb af apps og spil

Hvor undersøgelsens forældre stort set ikke anvender kontrol og overvågning for de
ældste børn, er retningslinjerne i højere grad ensartede for både børn og unge. Der er
her tale om regler, som forældrene oplever som almengyldige ift. at undgå
risikoadfærd på nettet. Nogle af reglerne ift. billeddeling er ikke kun forældrenes
regler, men er en del af lovgivning, som også gøres til en del af det fælles regelsæt i
hjemmet.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 16 ÅR
_______ ________

”Vi har mest regler om billeddeling. At man ikke bare må sende billeder og lægge noget op af andre uden at have fået
lov. Og at han ikke bare må acceptere venneanmodninger, hvis det er fra nogen, han ikke kender. Det har meget været
på det niveau.”
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Vi har nogle regler for, hvilke billeder vi ikke vil have. Det skal ikke være billeder, hvor hun laver trutmund, stritter med
numsen, har for korte bluser på osv. Vi har en gang måttet bede hende lukke profilen ned, fordi hun flere gange delte
billeder på Instagram, som var i modstrid med det, vi havde aftalt, så måtte det have konsekvenser”.
Hertil kommer, at en del af forældrene har en regel om, at de yngste børn skal være
forbundet med forældrene på de sociale medier. Som interviews med børnene
afdækkede, er dette ikke et problem for børnene på mellemtrin, idet nogle af dem dog
vælger at have enten flere profiler og/eller privatgøre dele af deres historier, så kun
vennerne kan se dem. Dette oplever de fleste af forældrene i interviews ikke vil være

SIDE 84

tilfældet for deres børn. De er ret sikre på, at de har deres børns fortrolighed og tillid,
og at børnene ikke vil skjule noget for dem.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 10 ÅR
_______ ________

”Mine børn fortæller mig, hvad de laver – og ellers ser jeg det selv. Jeg ved godt, at man ikke skal lave for strenge
regler, for så kan de måske prøve at snyde og tør ikke komme til os, hvis der sker noget. Men mine børn ved godt, at jeg
passer på dem”.
Det er pigerne, som forældrene har en særlig opmærksomhed på – både hos de yngste
børn og teenagerne. Nogle af forældrene har oplevet, at deres døtre har modtaget
tilbud om penge for at sende nøgenfotos eller ”falske” anmodninger, mens andre
forældre er særligt opmærksomme ud fra viden, de har fra medier og
oplysningskampagner mv. Det er kontakten med fremmede, som er den risiko, flest
forældre peger på som bekymrende ift. deres døtre.

CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg ved, hvilke mærkelige typer som henvender sig til mig og har set på TV3 med Qvortrup, hvad der sker derinde”.
Det betyder ikke, at drengene ikke har samme regler og retningslinjer, men mange af
forældrene oplever, at reglerne i højere grad er nødvendige for at passe på pigerne.
Pigerne opleves bl.a. som mere udsatte pga. deres øgede tilstedeværelse på sociale
medier og oplevede henvendelser fra fremmede. Det er således gennemgående ikke
mistillid til datterens adfærd, men primært en bekymring for, at de kan blive offer for
voksne med dårlige hensigter.
Generelt er det forældrenes tilgang, at de skal passe på, at deres eget barn ikke bliver
offer for noget ubehageligt. Der er i mindre grad opmærksomhed på at sikre, at deres
eget barn ikke selv udgør en risiko for andre. Dog peger undersøgelsen forsigtigt på, at
forældrene især for drengene er opmærksomme på, at de fx ikke må dele billeder med
seksuelt/pornografisk indhold. Forældrene har generelt ikke en oplevelse af, at deres
eget barn uopfordret kunne finde på at dele fotos, så fokus er især rettet mod, hvad
deres barns skal gøre, hvis han modtager sådanne billeder fra andre.

CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Jeg er bekymret for, at nogle fremmede skal komme og lokke min dreng til noget, han ikke forstår konsekvensen af.
Men vi skal lære at leve i det, for internettet forsvinder ikke. Men det er bare drønsvært”.
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Som nævnt ovenfor er mange af forældrenes strategier en kombination af flere
retninger. Der er derfor også – som en konsekvens af regler – en del forældre, som
fører kontrol med, at deres børn overholder aftalerne. Der er især for børn på
mellemtrinnet flere forældre, som på baggrund af reglerne tjekker deres børns
overholdelse af aftaler. Enten ved at være forbundet med børnene på sociale medier
eller ved at kigge på deres telefoner og tablets mv. For de ældre børn er der ikke
samme kontrolmuligheder, ligesom forældrene også har tillid til, at de overholder
retningslinjerne ud fra sund fornuft.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 15 ÅR
_______ ________

”Hun fortalte, at hun en gang havde fået et billede, men hun havde ikke sendt det videre og bare havde slettet. Så
selvom hun ikke lige forstod alvoren, så havde hun været obs på det. Generelt er min datter meget retskaffen, hvilket
også gør, at jeg har ret god mavefornemmelse ift. hendes adfærd på nettet”.
8.6.3. Råd og vejledning
Alle forældre i undersøgelsen angiver, at de (i varierende omfang) giver deres børn
gode råd og vejledning i forhold til online-adfærd. Råd og vejledning gives således
også i kombination med kontrol, overvågning og regler. Disse strategier er beskrevet
ovenfor, hvorfor dette afsnit belyser den strategi, hvor der alene gives råd og
vejledning. Dette italesættes af forældrene som en tillidsbaseret tilgang. Tilgangen
anvendes både af forældre til børn på mellemtrin og i udskolingen.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Vi har ingen forældrestyring installeret på deres tablets eller telefon. Vi føler os trygge ved deres brug af nettet. Vi har
ingen faste regler – mine børn kan godt styre det”.
Det er for forældrene i denne gruppe kendetegnende, at de angiver, at de har en
guidende rolle, som skal gøre deres børn i stand til selv at træffe beslutninger. De
forsøger at give deres børn nogle digitale pejlingsmærker med fokus på, at de som
forældre altid vil støtte dem, hvis noget går anderledes end ventet.

CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 13 ÅR
_______ ________

”Jeg ser mig selv som et fyrtårn og en vejleder. Jeg opdrager dem til at færdes sikkert på nettet, og så håber jeg ellers
på, at jeg har gjort dem ”hårde” nok til at håndtere dét, de måtte møde”.
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CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 15 ÅR
_______ ________

”Vi forsøger at holde øje uden at overvåge – jo mere tillid vi viser børn, jo mere kommer de og siger ting. Han har selv
været i den trælse ende i forhold til deling af billede i en snapchat-gruppe for klassen. Jeg tog med ham i skolen og
fortalte det til læreren. Jeg er glad for, at han (søn, red.) trods alt kom og viste mig det med det samme og gav mig
muligheden for at reagere på det”.
Der er ift. disse forældre tale om en værdibaseret tilgang, hvor tillidsforholdet også ses
at være forbundet med deres reaktioner, hvis barnet er kommet i en ubehagelig
situation, fx fordi de har delt deres telefonnummer med en fremmed. Her ses der en
tendens til, at forældrene med den ”rene” tillidstilgang i lav grad er sanktionerende og
ikke strengt irettesættende i forhold til børnenes fejltrin.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Jeg tror ikke, at en masse skældud virker. Vi forsøger i stedet at interessere os for, hvad der er sket og skabe et
tillidsbånd, så de ved, at de altid kan komme til os. Det er ikke noget, man bare kan sige, for sådan noget skal vises”.
Der er ifølge forældrene tale om en dannende tilgang, som er i tråd med forældrenes
opdragelse på andre områder. Forældrene peger på, at en sådan tillidsrelation skal
opbygges tidligt og være gennemgående gennem opvæksten.
8.6.4. Etablering af tillid mellem forældre og barn
Det er kendetegnende, at næsten alle forældre i undersøgelsen italesætter, at deres
relation til børnene ift. digital adfærd er drevet af nysgerrighed og tillid. Pga. utryghed
ved børnenes navigationsevner og kritiske sans anvender mange af forældrene
alligevel overvågning og kontrol. De er selv meget bevidste om, at de går på
kompromis med deres idealer, men udtrykker, at det opleves som nødvendigt for at
beskytte deres børn tilstrækkeligt mod farer på nettet.
Tillidsforholdet mellem barn og forældre vurderes af både unge, forældre og faglige
aktører som afgørende for dels at barnet får mulighed for at bruge digitale medier, dels
at barnet vil søge hjælp, hvis der opstår ubehagelige og/eller skræmmende
situationer.
Forældrene i undersøgelsen er således meget opmærksomme på, at etableringen af et
tillidsforhold er afgørende for en åben relation, hvor deres børn deler viden og søger
støtte ift. deres online liv. Mange af forældrene udtrykker da også, at de jævnligt taler
med deres børn om, at de skal komme til dem, hvis de oplever, at noget er
ubehageligt, ligesom de også fortæller, at de har en oplevelse af, at børnene faktisk
ville betro sig til dem ved problemer. Denne vurdering underbygges af udsagn fra
børnene på mellemtrinnet.
Forældrene er dog også bevidste om vigtigheden af, at tillidsrelationen opbygges i en
tidlig alder, så barnet også tør henvende sig, hvis det senere i livet oplever noget, der er
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risikofyldt eller krænkende. De fleste forældre har fokus på den tidlige relation, men de er
dog også opmærksomme på, at der løbende er brug for at arbejde på bevarelsen eller
genetableringen af tillidsrummet mellem barn og forældre.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 11 ÅR
_______ ________

”Jeg tror, at hun ville komme til mig og have tillid, hvis hun fx var havnet i noget grimt med billeddeling. Vi taler med
hende om, hvad der er OK, og hun ved, at vi bakker hende op og hjælper hende, hvis der sker noget”.
I lighed med undersøgelsens børn og unge italesætter forældrene, at skældud og
skyldplacering giver manglende tillid. Forældrene fortæller samtidig, at deres
reaktioner kan blive opfattet som ubehagelige og som skældud. Forældrene føler dog,
at det er nødvendigt med ”en alvorlig snak” med deres børn, når de havner i en
situation, som indebærer risiko. Forældrene vil med samtalen lade børnene forstå
alvoren og forebygge, at en lignende situation kan ske igen. De tilkendegiver dermed
indirekte for deres barn, at situationen er foranlediget af barnets uforsigtighed.
Forældrene er som led i undersøgelsen blevet præsenteret for cases, som omhandler
deres reaktion, hvis deres barn er udøver eller offer for risikoadfærd. Det har været
cases ift. mobning, uønsket kontakt med fremmede o. lign. Og her afspejler
forældrenes reaktioner, at de er meget opmærksomme på at inddrage deres børn i
løsningen af problemet og finde en måde, hvorpå deres børn kommer igennem
forløbet med øgede kompetencer og tillid til forældrenes beskytterrolle.
8.6.5. Andre forældre og rollefordeling
Ligesom børn og unge anser sig for mere fornuftige end andre unge, er også mange af
forældrene dømmende overfor andre forældres holdninger og adfærd på de digitale
medier. Det er da også generelt udsagnet fra forældrene, at der ikke i klasserne kan
skabes fælles retningslinjer for digital adfærd, ligesom mange oplever utilstrækkelig
ansvarsfølelse hos andre forældre.
CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 14 ÅR
_______ ________

”På forældremødet sagde en far, at han følte sig presset til at give sin datter lov, fordi hun så gerne ville og ellers var
udenfor. Den slags kan jeg slet ikke forstå”.
CITAT, FORÆLDER TIL PIGE 13 ÅR
_______ ________

”Det er svært at tale om på forældremøder, fordi der er så forskellige holdninger, at det ville starte en krig. Fx var min
datter hjemme hos en veninde, hvor de sad og ”chattede med Peter”, som var en fyr, de ikke kendte, som de havde
mødt gennem Fortnite. Jeg blev virkelig forarget over, at den anden mor ikke reagerede”.
Forældrene er da overordnet heller ikke af den overbevisning, at det er
hensigtsmæssigt med fælles retningslinjer, da børn er forskellige. Det er dog samtidig
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holdningen hos mange af undersøgelsens forældre, at det er godt med nogle
overordnede beslutninger på klasse- eller skoleniveau, fx at telefonerne afleveres i
skoletid. Det er således forældrenes vurdering, at online mobning og uønsket
billeddeling i høj grad sker i skoletiden.
I lighed med børnenes udsagn, er det de fleste forældres vurdering, at mødrene
generelt er mere aktive end fædrene på de sociale medier. De oplever, at det oftest er
dem, som børnene kommer til, hvis de vil tale om positive eller negative oplevelser på
disse medier.
Det er dog typisk begge forældre, som involverer sig, hvis barnet har været udsat for
risici og ubehagelige oplevelser som fx online mobning eller møde med fremmede.
CITAT, MOR TIL PIGE 14 ÅR
_______ ________

”Jeg er vejleder for dem, og de skal altid kunne komme til mig og få hjælp. Måske kan jeg ikke det tekniske, men jeg vil
altid støtte dem og prøve at hjælpe dem”.
CITAT, FAR TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Men i forhold til det tekniske, er det mig, der tager beslutningerne – det henviser min kone også selv til”.
8.6.6. Anbefalinger til at skabe tillidsrelation
I forbindelse med undersøgelsen er forældre blevet bedt om at komme med deres
egne bud på anbefalinger til etablering af tillidsforhold med deres børn om
risikoadfærd online. Nedenfor præsenteres nogle af de anbefalinger, som flere
forældre har peget på.
Det anbefales, at forældre:












Har en nysgerrig og anerkendende dialog med barnet i dets tidlige år
Har en forstående tilgang til vigtigheden af barnets online liv
Tidligt styrker barnets evne til at navigere kritisk på digitale medier
Har viden nok til at forstå, hvilke digitale medier barnet bruger, og hvad der særligt
interesserer dem på disse medier
Peger på positive sider ved internettet, så børnene ikke skræmmes fra at bruge det
Viser, at man som forældre altid vil bakke dem op
Har nysgerrige og ikke-fordømmende samtaler med barnet. Samtalerne skal tages,
når der ikke er problemer
Bruger sig selv og egne oplevelser i samtalen. Der peges på, at der fx ved
aftensmaden kan være en voksen til voksen-snak, hvor fx mor og far taler om
dagens oplevelser på nettet
Undlader at give skyldfølelse til barnet, der er havnet i en risikabel og uønsket
situation
Er troværdige ved at være rollemodel
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8.7. Forældrenes kendskab og ønsker til støttemuligheder og indsatser
Som en væsentlig del af undersøgelsen er det også søgt afdækket, i hvilken grad
forældrene har kendskab til og har anvendt eksisterende støttemuligheder ift. deres
børns online-adfærd. Ligeledes har forældrene fortalt om deres ønsker og behov for
støttetilbud.
Det er generelt opfattelsen hos forældrene, at de ikke har haft behov for at søge hjælp
ift. deres børns online-adfærd. Nogle af forældrene overvejer dog i løbet af interviewet,
om de måske burde have været opsøgende ift. at søge information, men de fleste
vurderer, at det skal være i forbindelse med en konkret situation, at de vil opsøge
hjælp.
Godt hver femte af undersøgelsens forældre (9) oplyser, at de har kendskab til
eksisterende støttemuligheder – enten online redskaber, telefonrådgivning, pjecer
eller personlig rådgivning fra lokale aktører. Især rådgivningstilbuddet ”SletDet” er
nået ud til forældre (og børn).
Yderligere 15 forældre er bevidste om, at der er hjælp at hente og ved også, hvor de
skal søge det, hvis det bliver aktuelt. Det er således godt halvdelen af forældrene, der
føler sig rustet til at finde den nødvendige hjælp ved behov.
De 17 resterende forældre fortæller, at de ikke ved, hvor de kan finde hjælp ift. børn og
unges risikoadfærd, ligesom en stor del af forældrene oplyser, at de ikke ved, hvad der
er det korrekte at gøre i en konkret situation, fx hvis deres barn skulle modtage
uønskede henvendelser, mødes med en fremmed eller blive snydt i handel med skins.
Figur 8.7. Forældrenes kendskab til støttemuligheder
15

17

9

1
Ja, kender godt tiltag Nej, men ved hvor Nej, ved ikke hvor jeg
jeg kan søge dem
skal finde dem

Ikke besvaret

Note: N = 42.
Kilde: LG Insight, 2020.
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CITAT, FORÆLDER TIL DRENG 12 ÅR
_______ ________

”Jeg ved slet ikke, hvad der skulle til, før jeg ville søge hjælp. Det er slet ikke et behov, jeg har haft, og jeg har slet ikke
opsøgt noget af den slags. Gad vide om jeg burde”.
12 forældre har fået hjælp fra skole og/eller SSP til en konkret udfordring med
risikoadfærd, mens 7 af forældrene har benyttet sig af hjælp fra centrale tilbud som fx
Red Barnet eller Børns Vilkårs indsatser.
Det er generelt forældrenes udsagn, at de ikke oplever at have behov for mere almen
viden omkring risici ved online-adfærd. De efterspørger i stedet helt konkrete
handlemuligheder ift. at imødegå risiko. Der er således ønsker om alt fra hjælp til at
foretage privatindstillinger af apps til at få ”det gyldne råd” om, hvorvidt forbud er
bedre end vejledning, eller hvilke aldersgrænser der skal anses for de rigtige osv.
Flere af de spørgsmål, som forældrene ønsker svar på, findes allerede i den
eksisterende tilbudsvifte, men forældrene har enten ikke haft overskud til at søge
hjælp eller har fundet det svært at finde den rette hjælp. En del af de eksisterende
tilbud forekommer samtidig relativt ens, og det kan derfor være svært at gennemskue,
hvilke podcast og videoer man skal vælge.
Andre af forældrenes spørgsmål findes der ikke svar på. Det er fx ikke entydigt, om
TikTok er godt eller dårligt, ligesom der iflg. faglige aktører ikke kan gives et enkelt råd
ift. tilrådelig alder for bestemte spil osv. Det er spørgsmål af den karakter, som nogle af
forældrene i undersøgelsen søger svar på.
De fleste forældre peger på, at lokale SSP-medarbejdere sammen med skolen har
været gode til at give dem generelle guidelines omkring børn og unges adfærd. Der har
været tale om oplæg og tema-aftener – med og uden børn. Møder med SSP har ofte
taget udgangspunkt i helt lokale forhold for barnets skole eller bopælskommune, fx
hvor mange af områdets 6. klasse-elever, der har været udsat for online mobning etc.
Der har samtidig været mulighed for at stille spørgsmål og drøfte strategier og
holdninger med andre forældre.
Mange af forældrene peger på, at både lokale tiltag og landsdækkende kampagner kan
være med til at øge deres viden og skærpe deres fokus. Det er iflg. forældrene i høj
grad i samarbejdet med skole og SSP, at de får informationer, som kan bruges i den
forebyggende indsats overfor deres børn, mens kampagner i højere grad er med til at
sætte spot på risici og afværgende tiltag. Som eksempel nævner forældre, at en
kampagne kan sætte fokus på, hvad man særligt skal passe på, mens
forældremøderne fx kan have fokus på, hvordan man som forældre kan opbygge tillid
ift. digital adfærd, og hvor man finder støtte, hvis der opstår risikosituationer for
barnet.
Det er da også forældrenes anbefaling, at der primært etableres støttemuligheder,
som kan skræddersys lokale behov, men samtidig efterspørges der også en central
portal, hvor man kan hente viden. Halvdelen af forældrene (21) udtrykker således, at
de vil foretrække at få hjælp og viden fra skolen og/eller det lokale SSP, mens 13
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forældre gerne vil kunne finde hjælp via central indgangsvej. I alt vil 22 forældre gerne
have mulighed for at få yderligere hjælp til håndtering af deres børns online
risikoadfærd (2 forældre efterspørger både centrale og lokale tilbud).
Som tidligere nævnt efterspørger forældrene informationer, som de kan bruge i
hverdagens situationer – også når der ikke er opstået ubehagelige eller farlige
situationer. Forældrene efterspørger således en slags handlingskatalog med
muligheden for tilpasning til deres eget barns alder og behov. Hvorvidt kataloget
formidles på skrift, som video eller podcast mv. er for forældrene ikke så afgørende. De
peger dog på, at det skal være let tilgængeligt og forståeligt.
Flere af forældrene peger også på, at det kunne være godt med et materiale som
henvendte sig til både børn og voksne. Flere forældre har gode erfaringer med at have
set dokumentarudsendelser om online-adfærd og risici sammen med deres børn.
Nogle af forældrene har også prøvet at lave dialogspil i skolen sammen med deres
børn, hvilket de også synes har givet anledning til gode samtaler. De peger dog på, at
de synes, det er godt, at både forældre og børn først har indledende møder med fx
SSP, hvor de forberedes på de senere drøftelser.
Det er oplevelsen hos mange af forældrene, at der er behov for en tidlig introduktion til
forældrene om digital dannelse og risikoadfærd. På nogle skoler holdes der iflg.
forældrene først infomøde, når barnet kommer i 6. klasse. Det opleves som for sent.
Flere af forældrene mener således, at der er behov for information om digital adfærd
allerede når børnene får telefon (og den alder er for nedadgående). Dialogmøder
mellem forældre og børn skal dog først afholdes, når børnene har viden og modenhed
til at drøfte behov og rammer.

Opsamling på forældredelen
Der er ingen tvivl om, at børnenes online-adfærd har stor opmærksomhed hos
undersøgelsens forældre. En stor del af forældrene har i begrænset eller høj grad en
bekymring ift. om de beskytter deres børn godt nok på nettet. Forældrene angiver, at
de er mest involverede i online aktiviteter for undersøgelsens yngste børn (10-13 år),
mens de for de unge i udskolingen primært har fokus på risici, men ikke blander sig i
forhold til deres generelle aktiviteter.
Næsten alle forældre har stor tillid til deres egne børns kompetencer og adfærd ift.
online aktiviteter. Deres opmærksomhed er i høj grad rettet mod de risici, som børn og
unge i god tro kan blive påført af andre på nettet. Forældrene ser ikke deres egne børn
som potentielle udøvere af fx online mobning eller billeddeling. Når forældrene ikke
involverer sig i deres (ældre) børns online liv, tilskriver de det oftest manglende viden
og tid samt hensyn til børnenes privatliv. En del af den manglende involvering skyldes
dog også en manglende digital interesse hos forældrene.
Hensynet til privatliv kombineret med ønsket om at beskytte barnet fra risici betyder,
at mange forældre søger at finde en kompromisløsning med regler og delvist fortrolige
rammer. Forældrene anvender således oftest regler og rådgivning i deres støtte af
børnene ift. online aktiviteter. Cirka en tredjedel af forældrene anvender dog kontrol
og overvågning.
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Der er – ikke uventet – en sammenhæng mellem de risici, som hhv. børn og forældre
definerer som de mest alvorlige. Forældrene (og medier) er med til at præge børnenes
fokus på risikoadfærd, ligesom børn (og medier) er med til at præge forældrenes
risikoopfattelse. Gaming udgør i den sammenhæng ikke en erklæret risiko for hverken
forældre eller børn.
Forældrene er opmærksomme på vigtigheden af tillid mellem forældre og barn – og
tilkendegiver, at en sådan tillid skal skabes i barnets tidlige alder. De italesætter dog
også et dilemma ift. både at vise tolerance og forståelse i risiko-situationer og samtidig
tydeliggøre situationens alvor for deres barn. Generelt forsøger forældrene dog at
følge en strategi med åbenhed uden fordømmelse.
Godt halvdelen af forældrene kender til muligheder for hjælp eller ved hvor de skal
søge den, hvis de mangler viden og støtte i forhold til deres børns online-adfærd. 7 af
forældrene har benyttet sig af hjælp fra centrale organisationer, mens 12 forældre har
fået hjælp fra skole og/eller SSP til konkret udfordring med risikoadfærd.
Forældrene efterspørger indsatser som er formidlingsvenlige og let tilgængelige. Der
er lige nu forskellige hjemmesider, der formidler overlappende oplysningsmateriale.
Forældrene efterspørger her en fælles platform med mulighed for at hente relevant
materiale og hjælp. Halvdelen af forældrene foretrækker dog at få hjælp fra lokale
aktører, fx skolelærer og SSP. De efterspørger meget konkret rådgivning ift.
hverdagssituationer – og gerne med dialogmøder, hvor tilgange kan drøftes med
andre forældre og evt. også børn.
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9. Aktørers perspektivering
Som en del af undersøgelsen er der gennemført interviews med 25 forskere og
praktikere med stor viden om problemstillingen ift. forældreinvolvering samt børn og
unges digitale liv. Der er tale om faglige aktører, der alle har stor viden om børn,
forældre og digitale medier – en viden med særlig værdi for denne undersøgelse. Der
er som led i undersøgelsen afsluttende også gennemført workshop med deltagelse af
samme målgruppe.
Forskere og praktikere betegnes i dette afsnit i lighed med tidligere afsnit som faglige
aktører.

9.1. Hvilke perspektiver fylder hos rådgivere 71 i dialogen med forældre?
En række af undersøgelsens faglige aktører har gennem fx oplæg og rådgivning direkte
kontakt med forældre omkring digital dannelse og online-adfærd. De har således også
en indsigt i, hvilke risici der optager de forældre, som retter henvendelse med
bekymring om online-adfærd. Det er her vurderingen, at hovedparten af deres
kontakter og spørgsmål drejer sig om billeddeling, idet opmærksomheden dog er i en
aftagende fase ift. 2019, hvor Umbrellasagen satte særligt fokus på dette område.
Herudover peges der på en forældrebekymring ift. kontakten med fremmede og
grooming 72. Det er især ift. piger, at der hos forældrene opleves en bekymring for de
uønskede kontakter, som deres pige oplever fra fremmede, og hvor nogle af
kontakterne evt. har ført til yderligere kontakter og relationsdannelse mellem barn og
”den fremmede”.
Endelig peger en række af aktørerne også på, at de får en del spørgsmål om online
mobning, men at det opleves at være en problemstilling, som ofte håndteres af
forældre i samarbejde med skolerne. Det er som oftest alene ved mobning med høj
alvorsgrad, at forældre retter kontakt til rådgivningstjenester.
Flere aktører peger også på, at de oplever en stigning i spørgsmål om gaming.
Spørgsmålene handler særligt om bekymringer for drenges tidsforbrug på spil og
skærmtidens konsekvenser for deres sundhed.
Fælles for henvendelserne er, at forældrene i høj grad efterspørger konkrete løsninger
og/eller legitimitet til foretagne valg af løsninger.

71

Ved rådgivere forstås her både rådgivningstjenester og øvrige praktikere, der er i dialog med forældre ved
oplæg osv.
72
Grooming defineres som en adfærd, hvor krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med
henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænker har ofte over længere tid manipuleret og forført barnet
med det formål at få offeret til at overskride sine grænser.
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Samlet set er der således overensstemmelse mellem aktørernes vurdering af
forældrebekymringer og udsagnene fra forældrene i undersøgelsen.

9.2. Forældres reaktioner og strategier
Rådgivningstjenester og faglige aktører har i forbindelse med undersøgelsen peget på
reaktionsmønstre hos forældre, hvis børn har været i risikofyldte situationer eller i
konflikter på sociale medier mv. De tegner således et billede af forældre, som
overordnet reagerer med følgende strategier:
 Rådgiver barnet til at søge væk fra det ubehagelige– fx droppe et bestemt socialt
medie eller blokere kontakter som sender uønskede billeder eller opfordringer til
sex mv.
 Indfører kontrol og overvågning, hvor forældrene læser med og sørger for, at der
ikke igen dukker noget grimt op, som der ikke kan handles på
 Sanktioner, hvis forældrene oplever, at deres barn opførte sig uforsigtigt og
inkompetent
 Iværksættelse af handlinger – fx at forældre tager kontakt til lærer, politi eller
andet (ofte oplevet som en overreaktion hos børnene).
De fire reaktionsmønstre stemmer i høj grad overens med de reaktioner, som er
fremgået af undersøgelsens interviews med børn og forældre.
Aktørerne ser (i tråd med undersøgelsens forældre og børns egne oplevelser), at
forældrene i høj grad – især hos teenagerne – baserer deres online strategier på en
oplevelse af risici kombineret med en vifte af nødberedskaber. Aktørerne peger
således på, at der er behov for, at forældrene tidligt involverer sig i deres børns digitale
dannelse. Den tidlige digitale dannelse giver børnene evnen til selv at kunne begå sig
socialt, etisk og kritisk på de digitale medier – samtidig med at samtalen om digitale
medier har positivt udspring og ikke er foranlediget af risiko og bekymring.
Mange forældre distancerer sig i hverdagen fra børnenes online liv, både fordi de
oplever, at de fremstår dumme ift. deres børn, men også fordi forældrene i nogen grad
mangler tid og interesse. Samtidig spiller hensynet til den unges privatliv også en stor
rolle. Strategier, som alene er knyttet til krisesituationer, er dog selvsagt hverken
forebyggende eller beskyttende. Aktørerne anbefaler i stedet, at forældre accepterer,
at de hverken kan eller skal have en omfattende viden om digitale medier, men at de
skal involvere sig og tale med børnene på en fordomsfri og nysgerrig måde,
kombineret med generel tillid og ”god stemning” i hjemmet. Og denne involvering skal
starte allerede, når barnet første gang benytter sig af digitale medier. Det vil for de nye
generationer allerede sige i indskolingen eller før, da mange børn allerede fra
børnehavealder benytter tablets og online tjenester som YouTube mv.

9.3. Information til forældre og deres brug af indsatser
Undersøgelsens aktører har mange erfaringer med udvikling og formidling af
materialer til forældre for at styrke deres beskyttende rolle ifm. børnenes onlineadfærd. De har med undersøgelsen delt deres erfaringer med særligt brugbare
kontaktveje og indsatstyper.
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Generelt anfører aktørerne det som vigtigt, at forældrene oplever råd og eksempler
som vedkommende, dvs. noget der kan bidrage til konkrete ændringer og taler direkte
til dem som forældre. Det kan fx ske gennem brug af cases eller dilemmaer fremstillet
fx via film eller kort, som træner både forældre og børn i forhold til at være bevidste
om handlemuligheder. Mange forældre er ikke opmærksomme på, at de har et
vidensbehov, før de står i konkrete situationer, som kræver deres handling.
Undersøgelsens forældreinterviews viser da også, at det generelt er opfattelsen hos
forældrene, at de ikke har haft behov for at søge hjælp ift. børnenes online-adfærd –
og at de først ser behov for at indhente viden og hjælp, hvis der opstår en konkret
situation omkring deres barn. Her vil tidlig træning i handlemuligheder kunne være
dem til senere hjælp.
CITAT, AKTØR
_______ ________

”Til forældreoplæggene havde vi små kort med dilemmaer og løsninger. Det kunne fx være et kort omkring ”ret til
privatliv”. Så skulle forældrene arbejde selvstændigt med dem. Det var meget givtigt for forældrene, fordi de fik
oplevelse af at være på forkant”.
Faglige aktører med forældrekontakt peger herudover på, at de har gode erfaringer
med dialogmøder målrettet både forældre og børn, hvor pointer fra foredrag med
børn og unge deles med forældre – fx i form af data eller udsagn i anonymiseret form.
Dette gør det vedkommende for forældrene og giver samtidig en god anledning til
drøftelse mellem forældre og børn.

CITAT, AKTØR
_______ ________

”Der har både været dialogmøder målrettet børn og forældre. Det har været for 4. klasse. Det har fungeret rigtig godt
med deltagelse af både forældre og børn. Fx var der det ene år en klasse, hvor det viste sig, at en stor del af eleverne
oplevede, at de var afhængige af at bruge telefonen. På forældrenes møde blev data præsenteret anonymt for
forældre i form af udsagn og data, hvilket fik mange forældre til at gå baglæns og kigge på barns forbrug og tage
drøftelse med barnet omkring det”.
CITAT, AKTØR
_______ ________

”Især det her med, at det konkret handler om deres børn – det virker – fx hvis vi siger, at 1/3 af børnene tilkendegav, så
bliver det spændende og rammer på en helt anden måde”.
Derudover peges der på, at man for at gøre indsatser vedkommende med fordel kan
tænke i en målgruppebaseret tilgang – tilpasset lokale kommuner eller skoler – eller fx
via segmentering af målgrupper kan bidrage til at gøre materiale og oplæg mere
vedkommende.
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Endelig peger faglige aktører på gode erfaringer med at drage paralleller til andre
fysiske arenaer, hvor forældrene oplever at have større viden og mere legitimitet.
Forældre har ikke selv skabelon ift. håndtering af konflikter i relation til det digitale
univers, men har viden og erfaring at trække på fra andre områder.
Der er generelt blandt aktører en oplevelse af, at der allerede findes rigtig meget
tilgængeligt og relevant materiale, hvorfor der i høj grad er behov for en indsats, som
gør forældregruppen opmærksom herpå. Forældrenes viden er desuden ikke så
begrænset, som de selv oplever 73. De har således en generel indsigt i digitale medier,
men føler sig usikre på, om de er beskyttende nok for deres børn. En oplevelse som går
igen i undersøgelsens forældreinterviews.
Aktørerne fremhæver på baggrund heraf en række veje til styrkelse af den
opmærksomhedsskabende kontakt til forældrene:
 En stor del af forældre fra gennemsnitsfamilier er aktive på Facebook, og
aktørerne har gode erfaringer med målrettede Facebookkampagner. De peger dog
på, at det primært er kvinder, der nås kontakt til ad den vej.
 Quiz-konceptet kan anbefales til at skabe læring og interesse på en lettilgængelig
måde. Gennem quiz kan forældre både få styrket deres viden, men også få en
indsigt i eventuelle huller i viden, som kan anspore dem til at søge relevant
information.
 Skolerne er en helt central aktør med kontakt til børn og forældre. Skolen er
således lokal støtte, når det handler om barnets almindelige trivsel og har
generelt både forældre og børns tillid. Aktørerne har derfor også gode erfaringer
med oplæg og temamøder i samarbejde med skolerne. Børn og voksne henvender
sig samtidig til skolen for hjælp, når det handler om oplevede online risici, hvorfor
skolerne også ad den vej kan være med til at informere forældre (og børn) om
relevante indsatser.
Der er iflg. aktører behov for en generel italesættelse af, at forældre skal stole mere på
deres forældrekompetencer og fokusere mindre på deres oplevede mangel på digital
indsigt, som har givet mange forældre en oplevelse af autoritetstab. I stedet skal
forældre bruge mere energi på at etablere et godt og tidligt tillidsforhold til deres børn,
så børnene deler deres oplevelser med forældrene – herunder også deres ubehagelige
oplevelser og behov for hjælp. De fremhæves således som vigtigt, at forældrene ikke
giver barnet skyld, men i stedet tidligt ruster dem med en kritisk sans, som skærper
deres forsigtighed.
Der er dog et enkelt indsatsområde, som aktørerne fremhæver som udækket (og som
forældrene også selv italesætter). Der er således endnu begrænset oplysnings-

73
Her refereres til undersøgelsens målgruppe af familier med gennemsnitlig socioøkonomisk
profil.
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materiale ift. forretningsmodeller i spil. Her er der behov for at oplyse forældrene
bedre om risici forbundet med gamingverdens forretningsmodeller.
Aktørerne peger samtidig på, at fokus på forældrenes beskyttende rolle ikke kan stå
alene. Derfor har flere aktører også indsatser, som målretter sig børn og unge og som
evt. kombineres med forældretiltag. Et eksempel herpå er Sex og Samfunds indsats i
relation til uge 6, hvor der også er tilknyttet et forældremodul.

9.4. Perspektivering til forældre i andre målgrupper
Nærværende undersøgelse er afgrænset til børn og forældre fra familier med en
gennemsnitlig socioøkonomisk profil. Der er derfor sat fokus på risikoadfærd relateret
til denne målgruppe, ligesom indsatsanbefalinger er målrettet forældrene med en
gennemsnitlig profil.
Når der som en del af undersøgelsen peges på indsatser, som vil kunne gøre en forskel
ift. at øge forældrenes beskyttende rolle, er der imidlertid behov for at perspektivere
resultaterne til de mindre ressourcestærke forældre. Her viser organisationer og
skolers kontakt med denne forældregruppe, at der (ikke overraskende) også her er
behov for at styrke den beskyttende forældrerolle, men at der kan være brug for en
anden type af indsatser. Beskrivelsen nedenfor bygger således på interviews og
workshop med aktører med kontakt til og/eller særlig viden om mindre
ressourcestærke familier og deres roller ift. digital risikoadfærd. Ved ressourcer forstås
i denne sammenhæng både materielle, kulturelle, sociale og personlige ressourcer 74.
Manglende viden om risici
Hvor undersøgelsens forældre er meget bevidste om, at der er risici forbundet med
online-adfærd, er dette iflg. aktørerne typisk ikke gældende for de mindre
ressourcestærke forældre. Dette kan skyldes, at forældrene grundlæggende mangler
digitale kompetencer og måske er helt uden kendskab til digitale medier. Men det kan
for andre forældre også skyldes mangel på tid og overskud til at følge med i, hvad der
findes af online aktiviteter og risici forbundet med hermed. Disse forældre bruger
måske selv Facebook og enkelte andre tjenester online, men er ellers ikke vidende om
hverken muligheder eller risici ved online-adfærd.
Der kan for forældregruppen ikke tegnes et fælles billede af årsager til den manglende
viden, men det er vurderingen, at der især hos forældre med etnisk
minoritetsbaggrund er særlige udfordringer (bl.a. sprog), som generelt hæmmer deres
indsigt i og opmærksomhed på online-adfærd. Uanset forældrenes baggrund ses det
dog som kendetegnende, at forældrene ikke alene mangler viden om risikoadfærd,
men også mangler kendskab til deres børns adfærd og aktiviteter online.

Ud over familiens økonomi, forældrenes uddannelse og forældrenes tilknytning til
arbejdsmarkedet inddrages der i definitionen af ressourcer også familiens sociale netværk og
forældrenes psykiske og sociale ressourcer til at drage omsorg for deres børn.
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Den manglende viden om digitale medier kombineret med manglende indsigt i deres
børns faktiske adfærd betyder, at de fleste forældre ikke har en strategi omkring deres
børns online-adfærd og derfor hverken vejleder, sætter regler eller kontrollerer deres
børn på dette område 75.
Barrierer for involvering og information
Det vurderes som kendetegnende for de mindre ressourcestærke forældre, at de også
på andre områder har udfordringer ift. at engagere sig i deres børns interesser og
aktiviteter. Når mange af forældrene i nærværende undersøgelse fortæller, at de taler
med deres børn på vej til fx fodboldtræning, er dette et scenarie, der ikke gælder for
mange mindre ressourcestærke forældre. Dels er der mange børn fra udsatte familier,
som ikke er en del af foreningslivet, og dels er der få af de aktive børn, som bliver fulgt
derhen af forældrene. Forældrene har således generelt begrænset indblik i deres børns
fritidsliv.
Der er samtidig også tale om en forældregruppe, som ofte ikke deltager i skolens
aktiviteter – herunder forældremøder. For nogle af forældrene skyldes dette, at de ikke
oplever møderne som relevante, mens det for andre skyldes mangel på tid pga.
aftenarbejde eller manglende børnepasning osv. Informationen, som skoler og SSP
formidler på bl.a. forældremøder, når ikke frem til disse forældre. Det er samtidig også
skolers vurdering, at forældrene grundet deres IT-kompetencer og tidsmangel oftest
heller ikke kan nås via AULA.
Der er således ikke tale om, at forældrene ikke interesser sig for deres børns trivsel,
men at der er livsvilkår og omstændigheder som gør, at de går glip af vigtig viden –
både om deres børn og digitale medier. De kan derfor heller ikke agere som en
beskyttende faktor ift. deres børns online-adfærd.
Behov for indsatser
Der er en entydig vurdering af, at mindre ressourcestærke forældre også har brug for
at have en mere beskyttende rolle for deres børn. Der er således behov for, at de får et
kendskab til risici og redskaber til den gode dialog. Deres børn skal have mulighed at
gå til deres forældre, hvis der sker noget ubehageligt eller forkert i deres online
aktiviteter. Spørgsmålet er derfor, hvordan der bliver skabt en kontakt- og
informationsvej til denne forældregruppe.
Det er vurderingen fra aktørerne, at der er behov for andre typer af indsatser end for de
øvrige forældregrupper. Der vil således, som det fremgår ovenfor være få forældre,
hvor forældremøder, Aula-opslag eller informerende websites er løsningen. Der peges i
stedet på, at en informationsvej i høj grad kan være netværk. Boligsociale
medarbejdere og NGO-frivillige har haft gode erfaringer med at skabe en tillidsrelation

Aktørerne peger på, at der dog er forældre, som udøver kontrol af SMSer og kontakter, men at
dette især er målrettet pigerne og ikke skyldes risikoadfærd, men mere et forsøg på social
kontrol.
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til familier gennem direkte kontakter. Og herefter kan disse familier være med til at
dele den nye viden med andre familier. Der er forskel på, hvilke netværk som søges
inddraget afhængigt af forældrenes forudsætninger. Men det kan være alt fra venner
til bedsteforældre og evt. også professionelle relationer som klubmedarbejdere eller
lokale repræsentanter fra organisationer som fx Bydelsmødre eller Red Barnet. Det er
etableringen af tillid som er afgørende, når forældrene inviteres til dialog.
Der er brug for at være særligt opmærksom på sproglige og kulturelle barrierer.
Aktørerne oplever således, at mange forældre med etnisk minoritetsbaggrund ikke har
regler og krav til deres børns aktiviteter på nettet, da de enten ikke ved, hvad der skal
sættes regler for ift. beskyttelse og/eller ikke har samme normer. Nogle af forældrene
har dog en stærkt kontrollerende tilgang, men det har nærmere form af social kontrol,
hvor de især tjekker hvem deres døtre skriver med (sms), ringer til (opkaldslister) og er
venner med etc.
Enkelte aktører peger på, at der for denne målgruppe i første omgang er tale om, at
skolen skal ruste børene til en sikker online-adfærd. Flere faglige aktører peger således
på, at vidensdelingen i disse familier i nogen grad kan ske med børnene som primus
motor, så de lærer sikker adfærd og deler viden med deres forældre. Dette er dog
alene tænkt som et supplement til øvrige indsatser, idet forældrene også ad anden vej
skal rustes til at varetage den beskyttende rolle. Der peges således på, at der hverken
kan eller skal være en forventning om, at børn tager en lærende/opdragende funktion i
forhold til deres forældre. Ikke mindst da både nærværende undersøgelse og forskning
viser, at det i sig selv har en beskyttende effekt, at forældre involverer sig i deres børns
online liv.
Flere af de faglige aktører fra både NGO’er og helhedsplaner har gode erfaringer med
at afholde mindre formelle fællesarrangementer med fokus på børnenes trivsel – hvor
der samtidig kan gives andre og vigtige informationer. Ved arrangementerne deltager
både børn og forældre, hvor der med mad og sociale aktiviteter gives forældrene et
frirum i en travl hverdag. Foreninger, som har sådanne møder og workshops, har sikret
opbakning ved at bruge ambassadører i nærområdet, som har været med til at omtale
og anbefale mødet.
Samlet peger faglige aktører på følgende tiltag som værende relevante ift. børn og
unge, som kommer fra mindre ressourcestærke hjem:





Tillidsbaseret dialog – gerne i familiens eget hjem
Lokale ambassadører kan åbne døre
Information på forældrenes modersmål
Inddragelse af familiens netværk
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10. Beskrivelse af nuværende
indsatser
Der er i forbindelse med undersøgelsen gennemført en afdækning af danske indsatser,
der har til hensigt at involvere forældre i deres børns online liv. Formålet med
afdækningen har været at udarbejde en oversigt over eksisterende danske indsatser til
inspiration for fagfolk på området.
Afdækningen af indsatser tager udgangspunkt i undersøgelsens øvrige elementer, men
bygger derudover på en supplerende søgning blandt relevante organisationer samt en
systematisk google-søgning (de enkelte elementer beskrives yderligere i metodeafsnit
samt bilag vedrørende metode).
Oversigten over indsatser er afgrænset ud fra følgende kriterier:





Indsatser, der er målrettet forældre
Indsatser, der er gratis
Indsatser, der har fokus på forældre til børn/unge i aldersgruppen 10-17 år eller
forældre generelt set
Primært indsatser af national karakter

Dette betyder, at følgende indsatser ikke er medtaget:





Indsatser målrettet fagaktører samt børn og unge
Indsatser, der koster penge. Mange organisationer (bl.a. Red Barnet, Center for
Digital Pædagogik, Center for Digital Dannelse, Sex og Samfund) kan købes til at
holde oplæg/undervisningsforløb bl.a. om digital dannelse eller konkrete risici.
Indsatser fra lokale aktører som fx SSP, skoler mv., der har udviklet lokale tiltag,
er med få undtagelser ikke medtaget.

Den fulde oversigt fremgår af rapportens bilag E. Her skal dog kort fremstilles
hovedtræk fra oversigten.
Generelt viser oversigten, at der er mange aktører, der har udarbejdet relevante
indsatser på området. I alt har 31 aktører udarbejdet materiale, som henvender sig til
forældre og omhandler digital dannelse og/eller hjælp til forebyggelse eller håndtering
af online risikoadfærd.
Der er fem aktører, der står bag størstedelen af de afdækkede indsatser
(indsatselementer). Det er Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Center for Digital
Pædagogik, Sex og Samfund samt Børns Vilkår. De producerede indsatser fra de fem
aktører er enten udarbejdet i samarbejdskonstellationer mellem de fem aktører eller
samarbejder med fx ministerier, universiteter eller lignende.
Kun 8 ud af de 74 indsatselementer er målrettet bestemte aldersgrupper.
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Tabel 10.1. Opsummering oversigt over indsatser (indsatselementer)
Antal aktører

Antal indsatselementer

Antal indsatselementer
målrettet bestemte aldersgrupper

74

8

31

Note: Indsatserne i oversigten er blevet inddelt, så fx podcasts beskrives som et selvstændigt
element, selvom de samtidig indgår som en del af en forældreside.

Størstedelen af materialet består af onlineguides (37). 5 aktører udbyder
rådgivningstjenester. Rådgivning kan dække over både rådgivning via telefon, chat,
sms eller brevkasse.
Herudover er der bl.a. udarbejdet podcasts, film, brætspil/online spil, quizzer, apps,
nyhedsbreve og online oplæg. Der er således gjort brug af mange forskellige
virkemidler med ønsket om at involvere forældrene. Afdækningen understøtter
eksperternes vurdering af, at der findes rigtig meget relevant og forskelligt materiale.
Størstedelen af det eksisterende materiale befinder sig indenfor området digital
dannelse, men der er samtidig også udarbejdet en del materiale med udelukkende
fokus på gaming, digitale krænkelser og digital sikkerhed. Under temaet digitale
krænkelser er der i høj grad fokus på ulovlig billeddeling, som er den risici, der
fokuseres på i flest indsatselementer. Der er mindst 10 indsatselementer, hvis
hovedfokus er ulovlig billeddeling. Til sammenligning giver kun 2 sider direkte
rådgivning eller information om spil og dets forretningsmodeller.
Tabel 10.2. Opsummering oversigt over indsatselementer
Indsatser

Antal

Online guides

37

Rådgivningstjenester

5

Podcast

5

*Film

4

Kampagner

4

Brætspil/onlinespil/quizzer

6

Apps

2

Nyhedsbrev

2

Inspirationsmateriale til forældremøder

2

Online oplæg

2

Andet

5

I alt

74

*Antallet af film vurderes højere end beskrevet, da der fx indgår små animationsfilm i nogle
online guides, som ikke udgør et selvstændigt element på undersider eller lignende mv.
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Indledning: Hvorfor er forældre vigtige?
Formålet med denne vidensafdækning er at identificere og gennemgå relevant international
forskning og rapporter udgivet i Norden med fokus på sammenhængen mellem forældrestrategier i
relation til børns og unges digitale mediebrug og børn og unges online risikoadfærd. Baggrunden
for dette undersøgelsesspørgsmål er, at børn og unges digitale mediebrug er blevet et centralt
element i deres hverdag og sociale fællesskaber, og derfor også et spørgsmål, som forældre må
forholde sig til, når de skal støtte deres børn og unges trivsel og sociale udvikling, herunder skærme
dem mod risiko og kriminalitet online.
Endvidere peger en række forskningsresultater på, at forældrenes rolle er afgørende i forhold til
børn og unges eventuelle kriminalitet. I et systematisk review af opfølgningsstudier fra 1997-2017
konkluderer Flanagan et al (2019) således, at forældreopsyn betyder meget for, om børn og unge
begår kriminalitet, men at forældres overordnede viden om deres børn og unges liv betyder mere
end både børnenes tilbøjelighed til at betro sig og forældres regelsætning. De konkluderer således,
at forklaringen kan findes i styrken af sociale bånd i familien.
Noget tilsvarende konkluderes af Balvig (2017) i en rapport for det kriminalpræventive råd med
fokus på udviklingen i børn og unges kriminalitet. Rapporten inddrager undersøgelser om børn og
unges kriminalitet fra 1979 og frem til i dag og finder på tværs af årene en sammenhæng mellem
integrationen i familien på den ene side og involveringen i kriminalitet på den anden (p. 142).
I begge sammenhænge påpeges forældrenes rolle altså som afgørende samtidig med, at det er den
mere overordnede forældre-barn-relation, der peges på. Det kan ikke reduceres til et spørgsmål om
regelsætning eller overvågning. Dette er muligvis ikke så overraskende, men det gør ikke livet
lettere for de mange forældre, der søger råd og vejledning i forhold til, hvordan de skal håndtere
deres børn og unges mediebrug, for hvordan omsætter man lige det til praksis? Formålet med denne
vidensafdækning er således at undersøge sammenhængen mellem forældres håndtering af børn og
unges mediebrug og børn og unges online risikoadfærd.

Fremgangsmåde
Der har i projektet ikke været ressourcer til en egentlig systematisk litteraturgennemgang. I stedet
har vi gennemført en kædesøgning med udgangspunkt i en eksisterende stikprøve med fokus på
digital mediebrugs betydning for børn og unges relationer. Denne stikprøve består af 6079 unikke
titler, hentet fra databaserne Psychinfo, Communication and mass media complete og Web of
science i januar 2020. Stikprøven har fokus på forskningsartikler, der undersøger børn i alderen fra
0 til 15 år, og som er udgivet fra 2010 og frem. I bilag B kan man se de søgeordskombinationer der
ligger til grund for denne søgning. Med udgangspunkt i denne stikprøve har vi identificeret artikler,
der fokuserer specifikt på digital mediebrug, forældrerelationer og risiko.
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På grund af de store kulturforskelle, der knytter sig til netop forældre, børn og familieværdier, har vi
begrænset os til undersøgelser med vestlige børn og unge (Europa og USA). Vi har endvidere
begrænset os til risikoperspektiver, der er relevante i DKR-regi. Vi har således søgt på risiko og
afvigende adfærd (risk*, crim*, hack*, delinq*) i bredeste forstand, men har i den efterfølgende
gennemgang af titler og abstract frasorteret artikler med fokus på sundhedsvidenskabelige vinkler
såsom fedme eller udvikling af autisme, samt artikler der adresserer tidsforbrug som en risiko i sig
selv.
Med hensyn til forældresiden har vi inkluderet artikler der beskæftiger sig direkte med
forældrestrategier (parent* mother*, mum*, father*, dad*) men vi har frasorteret artikler, der
udelukkende inddrager forældre som en baggrundsvariabel (fx uddannelsesniveau eller
socioøkonomisk status). Vi har på det grundlag fundet 16 relevante artikler og yderligere seks
artikler via disse artiklers litteraturlister med relevante vinkler på DKRs problemstilling. (Se bilag
C).
Grå litteratur er søgt frem via nedenstående tabel over NGO’er, statslige råd og
forskningsinstitutioner, som projektpartnerne blev enige om ved projektets begyndelse. I vores
udsøgning af grå litteratur har vi fokuseret på empiriske kortlægninger af nordiske børn og unges
mediebrug og risikoadfærd. Vi har således ikke inddraget reviewstudier eller studier med fokus på
tilgrænsende temaer såsom trivsel eller læring. På foranledning af Det Kriminalpræventive Råd har
vi dog inkluderet rapport som Epinion har gennemført for Undervisningsministeriet, da den også
rummer en række relevante pointer. Vi har i alt fundet 26 rapporter med relevante vinkler på DKRs
problemstilling (Se bilag C).
Tabel 1. Den grå litteratur – organisationer, råd og institutioner bag kortlægningerne
Interesseorganisationer

Red barnet
Børns vilkår
Børnerådet
Nordisk Ministerråd
Medierådet for børn og unge (Danmark)
Statens medieråd (Sverige)
Medietilsynet (Norge)
Vidensråd for Forebyggelse
VIVE

Statslige råd og tilsyn

Danske forskningsinstitutioner uden for
universiteterne
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Hvad siger forskningen?
Vi har som nævnt i det foregående afsnit identificeret 22 forskningsartikler, der undersøger
sammenhængen mellem forældrestrategier og børn og unges online risikoadfærd. Størsteparten af
disse artikler beskæftiger sig med børn og unge i alderen fra ni og opefter, og det er således kun to
artikler der inddrager yngre børn (Livingstone et al 2017, Martins et al 2017). Det betyder, at de
tentative konklusioner der drages i denne sammenfatning primært gælder mellemskole- og
udskolingsbørn. Endvidere ser vi i materialet en markant overvægt af spørgeskemaundersøgelser
(21 ud af de 22 artikler) hvoraf størsteparten er tværsnitsstudier (17 ud af 21 artikler).
Det betyder dels, at der ikke kan drages nogen sikre konklusioner vedrørende årsagssammenhænge,
og dels at vi kun i begrænset grad kan få nuanceret observerede sammenhæng gennem kvalitative
analyser. Vi har forsøgt at kompensere for sidstnævnte ved at supplere forskningslitteraturen med
grå litteratur fra nordiske sammenhænge. Som nævnt i det foregående afsnit har vi fravalgt artikler
med et sundhedsmæssigt fokus (fx risikoen for at udvikle fedme elle autisme) og artikler, hvor selve
tidsforbruget defineres som en risiko i sig selv (afhængighed, problematisk brug forstået som stort
tidsforbrug 1). Derudover har vi søgt bredt efter artikler der i et eller andet omfang beskæftiger sig
med forældres betydning for børn og unges risikoadfærd, kriminelle adfærd og ’afvigende adfærd’
(delinquency). De fundne artikler samler sig imidlertid omkring nogle få, markante temaer, der
således synes være centrale for den aktuelle forskning på området.
En ganske stor gruppe af tekster anlægger et generelt perspektiv på risikoadfærd som en
paraplybetegnelse for mobning, møde med fremmede og tilgang til seksuelt indhold. (Rodigues de
dios et al 2018, Gomez et al 2017, Symons et al 2017, Iglesias et al 2015, Masceroni et al 2013,
Garmendia et al 2012, Masceroni et al 2013). Fælles for disse artikler er, at vægten ligger på at
undersøge forskellige typer af forældrestrategiers betydning for risiko, mens den specifikke karakter
af risikoadfærd er mere underordnet. En næsten lige så stor gruppe af tekster sætter fokus på
mobning, herunder både det at mobbe, blive mobbet eller involvere sig i andre typer af online
aggression (Baldry et al 2019, Brighi et al 2019, Wrights & Wachs 2018, Vale et al 2018, AlvarezGarcia et al 2015, Navarro et al 2013, Schapka & LAw 2013). Her adresseres mobning altså som en
specifik risikoadfærd. Endelig adresserer en noget mindre gruppe tekster spørgsmålet om voldeligt
medie-indhold (Symons et al 2017, Ferguson et al 2014) samt sex og deling af intime billeder
(Nikken & de Graaf 2013), som alternative vinkler på børn og unges risikoadfærd.
Med hensyn til de fundne artiklers tilgang til forældrestrategier benytter de fundne artikler sig af en
bred vifte af begreber, der gør det lidt vanskeligt at gruppere dem og sammenligne dem på tværs.
Forældrestrategier adresseres for eksempel både som ’parental control’ (Baldry et al 2019, Gomez
et al 2017, Alvarez-Garcia et al 2015, Schapka & Law 2013), ’parental monitoring’ (Brighi et al
2019, Khurana et al 2015), ’(internet) parenting style’ (Vale et al 2018, Van den Heuvel et al 2012)
og ’parental mediation’ (Wachs et al 2020, Wright & Wachs 2018, Navarro et al 2013). For at øge
1

Vi har dog inkluderet en enkelt artikel med dette tema (Brighi et al 2019), fordi den samtidig undersøger mobning.
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forvirringen bruges en række af disse begreber ikke konsistent på tværs af artiklerne. Det tydeligste
eksempel på dette er ’monitoring’ der i nogle tilfælde bruges i forståelsen ’overvågning’ og således
som en meget restriktiv forældretilgang, og i andre tilfælde i forståelsen opmærksomhed og
interesse og som en mindre restriktiv forældretilgang. Tilsvarende optræder ’parental mediation’
med et væld af underinddelinger (restrictive, instructive, supervisory osv.), som ikke uden videre
lader sig sidestille. Det betyder, at de fundne artiklers konklusioner vedrørende forældrestrategiers
effektivitet kun med stor forsigtighed kan sammenlignes på tværs af undersøgelserne, hvad vi vil
vende tilbage til i vores diskussion.
I de kommende afsnit vil vi først præsentere de forskellige forældrestrategiers effektivitet indenfor
det, vi vurderer til at være de fire mest centrale tilgange til spørgsmålet: parental controls, parental
monitoring, parenting styles og parential mediation. I forlængelse af dette vil vi se nærmere på
strategiernes betydning for forældres viden om deres børn og unges online adfærd, balancen mellem
online risici og muligheder og forældres betydning i forhold til venners betydning for børn og unge
risikoadfærd online.

Hvad er der af forældrestrategier og hvordan virker de?
Parental controls
Fire af de fundne studier beskæftiger sig på forskellig vis med forældrekontrol og risikoadfærd
blandt børn og unge. Forældrekontrol defineres som forældres aktive begrænsning af børn og unges
mediebrug, gennem for eksempel regler eller software.
I et tværsnitsstudie med 3180 spanske børn og unge (11-19 år) undersøger Alvarez-Garcia et al bl.a.
andet sammenhængen mellem forældre-kontrol (parental control) og risikoen for at blive mobbet
online. De finder mod forventning at forældres kontrol med børn og unges internet online kontakter
øger risikoen for at blive mobbet online.
I et tværsnitstudie med 39993 spanske børn og unge (gennemsnitalder = 14 år) undersøger Gomez
et al sammenhængen mellem brugerprofiler, forældreinvolvering og risikoadfærd. De definerer fem
brugerprofiler ud fra brug, forældrekontrol og konflikt. De tre første grupper består af lavfrekvente
brugere (occasional users) med høj forældrekontrol, moderate brugere (moderate users) med høj
forældrekontrol, og moderate brugere uden forældrekontrol. Konfliktniveauet i alle disse grupper er
lavt. De sidste to grupper består af hhv. vante brugere (habitual users) med en høj forældrekontrol
og et meget højt konfliktniveau og intensive brugere (intensive users) med begrænset
forældrekontrol og et lavt konfliktniveau. Aldersgennemsnittet er lavere i de to første grupper og
højere i de to sidste, mens der ikke findes nogen sammenhæng til køn. Mht risiko rapporteres der
mindre risiko-adfærd i de to første grupper og mere i de to sidste (herunder især møde med
fremmede online og offline), til gengæld findes det højeste niveau af risikoadfærd i gruppe fire,
hvor der samtidig findes et højt niveau af forældre-kontrol og et højt niveau af konflikt.
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I et tværsnitsstudie med 4390 italienske teenagere (13-18 år) sammenholder Baldry et al (2019)
forældres vejledning, overvågning og kontrol i forhold til involvering i online mobning.
Undersøgelsen finder at højere alder, mere tid online og mindre forældrekontrol øger
sandsynligheden for at drenge mobber online, mens den omvendt finder at mere overvågning øger
sandsynligheden for at piger er ofre for mobning. Resultaterne skal dog tolkes med en vis
forsigtighed, fordi det er noget uklart hvordan der konkret skelnes mellem overvågning og kontrol.
I et tværsnitsstudie med 624 canadiske teenagere (gennemsnitsalder = 15,24) sammenholder Shapka
og Law (2013) effekten af hhv. ’forældrehenvendelser’ (solicitation) og forældrekontrol i forhold til
børn og unges online aggression. Studiet fokuserer på forskellen mellem børn og unge med
europæiske og asiatiske rødder og finder at en lavere grad at forældrekontrol associeres med mere
online aggression blandt undersøgelsesdeltagere med asiatiske rødder sammenlignet med de øvrige
undersøgelsesdeltagere. Forfatterne konkluderer på den baggrund at asiatiske familiers fokus på at
skabe lovlydige og arbejdsomme borgere harmonerer bedre med forældrekontrol som central
strategi.
Sammenfattende finder de første to artikler at øget forældrekontrol øger risikoadfærd, mens den
tredje artikel finder, at mindre forældrekontrol øger risikoadfærd forstået som udøvelse af mobning
blandt drengene. Den sidste artikel finder at effektiviteten af forældrekontrol afhænger af den
kulturelle kontekst. Samlet set peger resultaterne altså på, at spørgsmålet om forældrekontrol må
håndteres med en vis forsigtighed.
Parental monitoring
To af de fundne studier beskæftiger sig med ’parental monitoring’ i relation til børn og unges
risikoadfærd online. Parental monitoring er i litteraturen et lidt tvetydigt begreb, der både kan
forstås som decideret overvågning eller som forældreopsyn. I de to fundne studier adresseres
’monitoring’ primært som de adspurgte børn og unges oplevelse af om forældrenes har kendskab til
deres online aktiviteter.
I et tværsnitsstudie med 3602 italienske børn og unge (11-20 år) undersøger Brighi et al (2019)
betydningen af hhv. emotionelle symptomer og forældreovervågning for risikoen for at udvikle
problematisk internetbrug og online mobbeadfærd (undersøgelsen spørger kun ind til mobbende
adfærd og ikke eventuelle offeroplevelser). Med hensyn til emotionelle symptomer spørges ind til
fysiske indikatorer som for eksempel hovedpine og mavepine, men der afdækkes med emotionelle
symptomer også mentale indikatorer som bekymringer, nervøsitet og manglende selvtillid. De
finder at navnlig kombinationen af emotionelle symptomer og manglende forældreovervågning
øger risikoen for begge i kombination med meget tid brugt online, mens online tid i sig selv har
mindre forklaringskraft.
I et tværsnitsstudie med 629 amerikanske børn og unge (12-17 år) sammenholder Khurana et al
(2015) effekten af hhv. begrænsning (’restrictions’) og overvågning (’monitoring’) af brug i forhold
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til unges involvering i online mobning (’online harassment’, artiklen skelner ikke mellem offer og
udøver). De finder at overvågning både har en direkte og en indirekte beskyttende effekt, mens
begrænsning kun har en indirekte beskyttende effekt i den forstand, at det reducerer brugen af
internettet på ungdomsværelset og dermed brug af sociale medier. Det skal dog påpeges, at
forfatterne i studiet primært definerer overvågning (monitoring) som forældres viden om børn og
unges liv online såvel som offline, mens teknisk overvågning gennem fx trackere og kontrol af
søgehistorik falder ind under begrænsninger.
Begge artikler finder således at ’monitoring’ har en positiv effekt i den forstand, at manglende
overvågning øger risiko for involvering i online mobning, og at overvågning omvendt har en mere
direkte effekt end restriktioner i forhold til at reducere involvering i online mobning.
Parental mediation
Fem fundne studier tager udgangspunkt i begrebet ’parental mediation’, som har sin oprindelse
indenfor forskning i massemediers effekt. Her dækker begrebet over forældres ’forhandlende’ eller
’formidlende’ rolle i forhold til tv-indholds effekt på børn og unge med særlig fokus på tv-indhold
der skildrer vold. Begrebet er siden blevet anvendt på digitale medier, og er i den forbindelse blevet
tilføjet nye dimensioner, for eksempel fælles brug (’co-use’) som en medieringsstrategi (Clark
2013). De fundne studier varierer en anelse i deres underinddelinger, men beskæftiger sig
overordnet med en restriktiv tilgang, en instruerende/evaluerende tilgang og en tilgang med fokus
på fælles brug. Ved instruerende skal her forstås en tilgang med fokus på kommunikation og
vejledning fremfor regelsætning.
I et tværsnitsstudie med 5938 tyske, indiske, sydkoreanske, spanske, thailandske og amerikanske
børn og unge (gennemsnitsalder = 14.77) undersøger Wachs et al (2020) bl.a. sammenhængen
mellem forældres mediering og hvorvidt børn og unge bliver ofre for grooming online
(cybergrooming). Studiet skelner mellem begrænsende (restrictive) og instruerende (instructive)
mediering og finder, at undersøgelsesdeltagere, der i højere grad rapporterer deres forældres tilgang
som instruerende, har mindre sandsynlighed for at være ofre for online grooming, mens
undersøgelsesdeltagere, der rapporterer deres forældres tilgang som restriktiv, har en højere
sandsynlighed for at være ofre for online grooming.
I et tværsnitsstudie med 1068 spanske børn og unge (10-12 år) undersøger Navarro et al (2013)
sammenhængen mellem børn og unges internetbrug, forældres medieringsstrategier og deres
betydning for online mobning. Studiet skelner mellem restriktiv mediering med fokus på kontrol,
evaluerende mediering med fokus på fælles regler samt fælles brug. Undersøgelsen finder at
restriktiv mediering i begrænset omgang beskytter mod online mobning, mens evaluerende
mediering i højere grad er en beskyttende faktor. Til gengæld synes fælles brug ikke at reducere
risikoen for at blive offer for online mobning.
I et opfølgningsstudie med 1067 amerikanske børn og unge (12-15 år) sætter Wright & Wachs
(2018) fokus på sammenhængen mellem forældres medieringsstrategier og børns og unges
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involvering i mobning over tid. Studiet skelner mellem begrænsende (restrictive) og instruerende
(instructive) mediering samt co-use og finder, at begrænsende mediering øger sandsynligheden for
at de undersøgelsesdeltagere, der er vidner til mobning ved første dataindsamling, er ofre for online
mobning ved andet dataindsamlingstidspunkt. Omvendt reducerer instruerende mediering denne
relation.
I et opfølgningsstudie med 681 teenagere og deres mødre (gennemsnitsalder ved første
dataindsamling = 13.33 år) undersøger Padilla-Walker et al (2017) forældrestrategiens betydning
for sammenhængen mellem medieindhold, der skildrer vold og børn og unges kriminelle offline
adfærd. Artiklen benytter begrebet ’monitoring’ om disse forældrestrategier, men da artiklen
opererer med stort set samme underinddeling som de artikler, der beskæftiger sig med ’parental
mediation’ beskrives den i dette afsnit. Padilla-Walker skelner således mellem ’restrictive
monitoring’ med fokus på begrænsning af mediebrug, ’active monitoring’ med fokus på samtaler
om mediebrug samt fælles brug. I modsætning til de foregående artikler skelnes der her mellem
passiv fælles brug og forbindende (’connective’) fælles brug, hvor sidstnævnte har fokus på at
etablere og opretholde kontakt forældre og børn imellem, fx ved at være venner på sociale medier.
Gennem en multivariat statistisk analyse identificerer forfatterne fire overordnede grupperinger af
forældre: 1) forældre med et moderat niveau af aktiv monitorering og forbindende fælles brug 2)
forældre med højt niveau af restriktiv monitorering og et moderat niveau af begge typer fælles brug
3) forældre med moderat til høje niveauer af restriktiv monitorering og forbindende fælles brug og
4) forældre med høje niveauer af aktiv monitorering og forbindende fælles brug. Overordnet set
finder undersøgelsen ikke, at nogen af strategierne påvirker sammenhængen mellem medieindhold,
der skildrer vold, og aggressiv adfærd hos de adspurgte unge. Til gengæld finder undersøgelsen en
positiv sammenhæng mellem medieindhold og offline kriminel adfærd hos børn til de første tre
forældregrupper, men ikke hos den fjerde (aktiv monitorering og forbindende fælles brug). Med
hensyn til sammenhænge over tid finder undersøgelsen en positiv sammenhæng mellem medietid
og aggression hos børn til restriktive forældre (gruppe 2 og 3), men ikke til forældre med moderat
og høj forbindende brug (gruppe 1 og 4).
I et tværsnitsstudie med 437 amerikanske forældre til børn i alderen fra 5 til 18 år undersøger
Martins et al (2017) sammenhængen mellem computerspil, parental mediation og
ungdomskriminalitet offline. De opererer ligesom de foregående studier med restriktiv og aktiv
mediering samt fælles brug (her fælles spilaktivitet), men inkluderer en ekstra dimension
vedrørende aktiv mediering i form af forældres hhv. positive eller negative kommentarer til
spilaktiviteten. De inkluderer desuden ’parental engagement’ og ’parental attitudes toward video
games’ som supplerende variable. På baggrund af en multivariat statistisk analyse identificerer de
fire overordnede grupper: restriktiv mediering, neutral mediering (dvs en neutral holdning til
computerspil), negativ mediering (dvs. en negativ holdning til computerspil) og fælles brug. De
finder, at forældrene typisk anvender en mere restriktiv medieringsstrategi i forhold til piger og til
yngre børn og en mere negativ medieringsstrategi i forhold til drenge og ældre børn. Overordnet
findes en signifikant sammenhæng mellem børnenes alder, mængden af spilaktivitet og offline

8

ungdomskriminalitet. Derudover peger analysen på, at forældre med mere negative holdninger til
computerspil og mindre involverede forældre har mere kriminelle børn, at en restriktiv
medieringsstrategi er negativ forbundet med ungdomskriminalitet, mens negativ mediering er
positivt forbundet med ungdomskriminalitet.
Fire af studierne finder således at en restriktiv medieringsstrategi øger risikoen for involvering i
forskellige typer af risikoadfærd, mens en instruerende eller ’aktiv’ strategi har den modsatte effekt.
Dette understøtter konklusionerne vedrørende forældrekontrol i afsnittet ovenfor. Det sidste studie
finder dog at restriktiv mediering reducerer risiko for involvering i ungdomskriminalitet, mens en
negativ indstilling til børnenes og de unges mediebrug øger risikoen for ungdomskriminalitet.
Parenting styles
To fundne studier benytter sig af det mere overordnede begreb ’parenting styles’ som en vinkel på
børn og unges risikoadfærd online. I det første tilfælde skelnes der mellem autoritative, autoritære,
eftergivende og ’laissez faire’ tilgang til forældreopgaven, i det andet tilfælde benyttes begrebet
som et overordnet udtryk for regler, respons og kommunikation. Vi har under denne overskrift også
inkluderet et sidste studie, med fokus på graden af forældreinvolvering som et andet udtryk for
’parenting style’.
I et tværsnitsstudie med 627 portugisiske børn og unge (12-16 år) undersøger Vale et al (2018)
betydningen af opdragelsesstil i relation til internettet (internet parenting style) og involvering i
online mobning (cyber-aggression). De skelner mellem autoritativ (høj grad af involvering, høj grad
af forbud), autoritær (lav grad af involvering, høj grad af forbud), eftergivende (høj grad af
involvering, lav grad af forbud) og ’laissez faire’ (lav grad af involvering, lav grad af forbud) og
finder at børn og unge, der ikke er involveret i online mobning, i højere grad beskriver deres
forældres som autoritative eller autoritære.
I et opfølgningsstudie med 1796 hollandske børn og unge undersøger Van den Heuvel et al (2012)
sammenhængen mellem forældres opdragelsesstil i relation til internettet og sandsynligheden for, at
børn og unge mødes med online fremmede offline. Opdragelsesstil måles gennem regler mht.
tidsforbrug og indhold, forældres respons, mængden af kommunikation om internettet og kvaliteten
af denne kommunikation. Undersøgelsen når frem til lidt modstridende resultater i den forstand, at
en høj kvalitet af forældre-barn-kommunikation reducerer sandsynligheden for, at børn og unges
mødes med fremmede over tid, mens analysen af tværsnitsdata omvendt peger på, at en høj
frekvens af forældre-barn-kommunikation forbindes med en øget tendens til, at børn mødes med
fremmede offline. Dette kan skyldes, at forældre der ved, deres børn mødes med fremmede online,
er mere tilbøjelige til at tale med dem om det. Undersøgelsen finder endvidere centrale etniske
forskelle i den forstand, at forældre med etnisk-hollandsk baggrund ved mere om deres børns online
liv end forældre med etnisk-anden baggrund.
I et tværsnitsstudie med 1254 amerikanske børn og unge på 7. og 8. klassetrin undersøger Ferguson
et al (2014) sammenhængen mellem computerspilaktivitet, offline ungdomskriminalitet og
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mobning. Formålet med artiklen er at sammenholde computerspil, der skildrer vold, med andre
mulige årsager til ungdomskriminalitet, herunder aggressive karaktertræk, forældreinvolvering,
støtte fra andre, stress og fritidsaktiviteter. Af de variabler er kun aggressive karaktertræk,
manglende støtte fra familie/venner og stress positivt forbundet med ungdomskriminalitet og kun
aggressive karaktertræk og stress positivt forbundet med mobning.
Det første studie finder således, at børn med autoritative eller autoritære forældre er mindre
involverede i mobning, mens det andet studie når frem til lidt mere modstridende resultater med
hensyn til hhv. kvaliteten og frekvensen af kommunikationen på den måde, at en høj kvalitet af
forældre-barn-kommunikation reducerer risikoen for, at barnet mødes med fremmede målt over tid,
mens tværsnitsdata finder en positiv sammenhæng mellem frekvensen af forældre-barnkommunikation og barnets møde med fremmede. Det sidste studie finder at manglende støtte fra
forældre og venner betyder mere end computerspil, der skildrer vold, for eventuel
ungdomskriminalitet.

Hvad betyder forældrestrategier for forældres viden om børn og unges
online liv?
Som nævnt i indledningen synes forældres viden at betyde mere end regler og overvågning. To af
de fundne studier sætter i forlængelse af dette fokus på, hvad forældrestrategier betyder for
forældres viden om børn og unges online liv.
I et tværsnitsstudie med 454 amerikanske forældre-barn-par undersøger Byrne et al (2014)
sammenhængen mellem opdragelsesstil (parenting style) og sandsynligheden for, at forældrene har
kendskab til børn og unges online liv. Studiet skelner mellem eftergivende (permissive) autoritær
(authoritarian) og autoritativ (authoritative) opdragelsesstil og finder, at den autoritative
opdragelsesstil ikke har nogen effekt, mens de autoritære forældre er en anelse bedre end forventet
til afgøre, om deres børn har været onde mod andre online. Den eftergivende opdragelsesstil øger
sandsynligheden for at forældre undervurderer, om deres børn har set seksuelt indhold online, men
reducerer til gengæld sandsynligheden for, at de undervurderer deres børns involvering i online
mobning og deres møde med fremmede online.
I et tværsnitsstudie med 357 belgiske far-mor-barn triader undersøger Symons et al (2017), hvilke
faktorer, der afgør forældres vidne om deres børns online liv. De skelner mellem forældre-barnkommunikation vedrørende internetbrug og overvågning i form af fx regler, vejledning og tracking.
Studiet finder overordnet set, at der ikke er forskel på fædres og mødres viden, og at forældre ved
mest om online mobning, og hvorvidt deres børn har været ofre for dette. Studiet viser endvidere, at
forældre der laver regler for internetadgang, internetbrug og interaktion, har mere præcis viden om
deres børns risikoadfærd online.
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Det første studie peger således på, at betydningen af forældrestrategier for forældrenes viden om
børn og unges online liv afhænger af, om det handler om mobning, seksuelt indhold eller mødet
med fremmede. Det andet studie peger på, at regelsættende forældre generelt har mere præcis viden
om børn og unges online risikoadfærd .

Hvad betyder forældrestrategier for balancen mellem muligheder og risici?
Fire fundne studier hvoraf de to sidste baserer sig på samme datasæt, beskæftiger sig mere specifikt
med balancen mellem risiko og muligheder. De peger således på, at forældrestrategier kan have
både positive og negative konsekvenser i den forstand, at de beskytter mod risiko men samtidig
afskærer fra muligheder.
I et tværsnitsstudie med 6400 franske, tyske, hollandske, spanske, polske, italienske, svenske og
amerikanske forældre undersøger Livingstone et al (2017) bl.a. sammenhængen mellem forældres
medieringsstrategier og balancen mellem online muligheder og risici. De definerer på baggrund af
en faktoranalyse to overordnede grupperinger, nemlig forældre der benytter sig af faciliterende
(enabling) og af begrænsende (restrictive) mediering. Den første gruppe af forældre benytter sig af
mere aktiv mediering af internetbrug og sikkerhed samt mere børneinvolvering, men også flere
tekniske redskaber og overvågning (monitoring). Den anden gruppe af forældre benytter i højere
grad begrænsninger og involverer i mindre grad børnene. Undersøgelsens viser at børn til forældre,
der benytter en faciliterende medieringsstrategi, både møder flere risici og flere muligheder online,
mens det forholder sig omvendt blandt børn til forældre, der benytter en begrænsende
medieringsstrategi.
I et tværsnitsstudie med 1446 spanske børn og unge (12-18 år) undersøger Rodríguez-de-Dios et al
(2018) blandt andet sammenhængen mellem forældres medieringsstrategier og børns digitale
færdigheder (digital skills). De finder en negativ sammenhæng mellem restriktiv mediering og
digitale færdigheder i den forstand, at de undersøgelsesdeltagere, der beskriver deres forældre som
restriktive, også har færre digitale færdigheder.
Med udgangspunkt i et tværsnitstudie med 25,142 europæiske børn og unge i alderen fra 9-16 år fra
25 europæiske lande2, undersøger Garmendia et al (2012) sammenhængen mellem parental
mediation på den ene side, og risiko, skade og online muligheder på den anden. De opererer med
aktiv mediering af brug, aktiv mediering af sikkerhed, restriktiv mediering og monitorering. De
finder at restriktiv mediering og monitorering er de eneste der er signifikant forbundet med risiko i
den forstand, at mere restriktion og mere monitorering er forbundet med mindre risiko. De finder
endvidere en positiv sammenhæng mellem alle medieringstyper og oplevet skade (’harm’). Skade
defineres her som oplevelsen af at have været ked af det over noget, der er sket online. Forfatterne
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Kapitlet baserer sig på EU kids online II undersøgelsen der løb fra 2009-2011
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forklarer denne lidt overraskende sammenhæng med, at forældre rapporterer at have ændret
medieringstrategi som følge af et barns oplevelse af risiko online. Det vil sige, forældrene er
begyndt at praktisere deres medieringsstrategi som følge af, at barnet har haft en skadelig oplevelse.
Dette gør sig imidlertid kun gældende for børn, der har set seksuelt indhold eller modtaget seksuelle
beskeder, og det kan derfor kun delvist forklare sammenhængen. Endelig er næsten alle
medieringstyper forbundet med flere typer af aktiviteter online sammenlignet med børn, hvis
forældre ikke praktiserer nogen af de undersøgte former for mediering. Den væsentligste undtagelse
er restriktiv mediering, på tværs af datasættet forbindes med færre typer af online aktiviteter.
Med udgangspunkt i samme datasæt konkluderer Mascheroni et al (2013) tilsvarende, at restriktiv
mediering er den eneste medieringstrategi med tydelig beskyttende effekt i forhold til risiko og
oplevet skade, samtidig med at restriktiv mediering forbindes med færre typer af online aktiviteter
og et lavere niveau af digitale færdigheder.
På tværs af disse studier konkluderes det altså, at restriktiv mediering kan beskytte mod risici, men
samtidig reducerer online muligheder og derigennem børnenes udvikling af online færdigheder.

Hvad er forældrenes rolle i forhold til vennernes?
To artikler adresserer forældres indflydelse på børn og unges online risikoadfærd sammenlignet
med vennernes indflydelse. Dette perspektiv tager udgangspunkt i Nathansons (2001) teori om, at
venner, efterhånden som barnets bliver ældre, får en større indflydelse på deres handlinger, og at
forældre og venner har indbyrdes modstridende roller i børn og unges liv. Denne teori bekræftes i
store træk af de fundne artikler.
I en kvalitativ undersøgelse baseret på 12 fokusgruppeinterviews og 24 individuelle interviews med
spanske børn og unge (9-16 år) undersøger Iglesias et al (2015) hvilke roller
undersøgelsesdeltagerne tillægger forældre, lærere og venner i forhold til brugen af internettet, og
hvilke strategier de finder mest effektive i forhold til at håndtere online risiko. Forfatterne finder at
forældrefiguren mister betydning, efterhånden som børnene bliver ældre, og at venner får en større
indflydelse på det indhold og de platforme, der tilgås via internettet. De finder endvidere at
undersøgelsesdeltagerne er bevidste om online risici, at de i nogle tilfælde løber disse risici
alligevel. Når de undlader at fortælle deres forældre om dette, er det dels fordi, de er bange for
forældrenes reaktion, og dels fordi det har involveret et brud på nogle af de regler forældrene har
opstillet.
I et opfølgningsstudie med 528 hollandske børn og unge (12-17 år) undersøger Nikken & de Graaf
(2013) sammenhængen mellem forældres mediering, venners mediering og børn og unges seksuelle
adfærd og holdninger. Studiet understøtter Nathansons teori om at forældre og venner får
modsatrettede roller i unges liv, men finder interessant nok også at deltagernes seksuelle erfaring
offline synes at komme før mediering samt at børns og unges kommunikation om seksuelle emner
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med forældre og venner har større betydning end mediebrug for deres adfærd og holdninger, i hvert
fald blandt pigerne.
På tværs af studierne konkluderes det (måske ikke så overraskende) at forældrenes indflydelse
bliver mindre efterhånden som børnene bliver ældre.

Opsamling
Samlet set bruger de fundne studier meget forskellige begreber for forældrestrategier i relation til
børn og unges mediebrug, såsom kontrol, monitorering, mediering og opdragelsesstil. En række af
disse begreber overlapper i et vist opfang således at det, der inden for forskningen i ’parental
mediation’ defineres som ’restrictive mediation’, sandsynligvis kan sidestilles med det, der er i
anden forskning defineres som kontrol i form af begrænsninger. Tilsvarende kan det, der inden for
forskningen i ’parental mediation’ defineres som ’active mediation’, sandsynligvis sidestilles med
det, der i andre tilfælde defineres som ’positiv forældre-barn-kommunikation’. Der er dog ikke
tilstrækkeligt adgang til de pågældende artiklers spørgeapparater og data til at afgøre, om disse
koblinger uden videre kan etableres, og derfor har vi valgt at præsentere resultaterne i separate
afsnit. Hvis man ser på de konklusioner, der drages på tværs af artiklerne, tegner sig en tendens til
at kontrol og begrænsning er mindre effektiv end aktiv mediering og samtale. Denne tendens er
imidlertid ikke entydig, da nogle at de fundne studier finder et andet resultat (Symons et al 2017,
Byrne et al 2014, Schapka et al 2013). Endvidere synes der ikke at være nogen entydig
sammenhæng mellem forældrestrategi og forældres vidensniveau i relation til børn og unges online
risikoadfærd. Endelig tegner sig en tendens til at forældrestrategier der beskytter mod risici
samtidig reducere online muligheder og hermed digitale færdigheder.
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Hvad siger den grå litteratur?
Vi har som nævnt i indledningen identificeret 26 rapporter udgivet af nordiske NGO’er og statslige
myndigheder med fokus på børns mediebrug og forældres håndtering af det. Flertallet af disse
rapporter stammer fra det Svenske medieråds og det Norske medietilsyns løbende monitorering af
børn og unges mediebrug (hhv. 8 og 7 rapporter) som gentages hvert andet år i de to lande. I dansk
kontekst har både Børns Vilkår, Børnerådet, Det Kriminalpræventive Råd og Medierådet for Børn
og Unge afrapporteret relevante undersøgelser, ligesom vi som nævnt i metodeafsnittet har
inddraget en enkelt undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Endelig har Nordisk Ministerråd
udgivet en rapport, som egentlig har fokus på trivsel, men som identificerer nogle relevante
sammenhænge i forhold til den aktuelle vidensafdækning.
De svenske, norske og danske medieråds undersøgelser baserer sig udelukkende på
spørgeskemaundersøgelser, mens de øvrige rapporter kombinerer spørgeskemaundersøgelser med
kvalitative interviews eller fokusgruppeinterviews. Ingen af rapporterne adresserer direkte
sammenhængen mellem forældrestrategier og risikoadfærd, men de gør det muligt at nuancere og
kontekstualisere forskningslitteraturen i en nordisk kontekst. I de kommende afsnit vil vi fokusere
på, hvordan børn og unges risikoadfærd adresseres i nordiske sammenhænge, hvordan forældrenes
rolle adresseres, forældrenes interesse for børn og unges mediebrug og deres regelsætning i relation
til den, samt betydningen af børnenes alder og køn.

Børn og unges risikoadfærd
Med hensyn til forståelsen af, hvad der repræsenterer online risikoadfærd blandt børn og unge,
afspejler den grå litteratur i et vist omfang den videnskabelige litteratur på området. Det vil sige,
fokus er på mobning, seksualiseret kommunikation og personlige møder. De nordiske rapporter
adskiller sig dog fra den internationale forskning ved, at fokus på seksuelt indhold i højere grad
handler om deling uden samtykke og om uønskede seksuelle kommentarer. Det norske medietilsyns
rapporter inkluderer endvidere en række spørgsmål med fokus på deling af personlige oplysninger
(Barn og medier 2012, 2014, 2018), en enkelt af Børnerådets rapporter adresserer børn og unges
forståelse af, hvad de bruges til (Børneindblik: Unge har ikke kontrol over deres online-liv 2014) og
det samme gør en nyere rapport fra Børns vilkår (Skolebørn og dataetik 2019)
De norske og svenske undersøgelser er blevet gentaget hvert andet år over en længere årrække og
gør det muligt at iagttage historiske tendenser på området. Det norske medietilsyns rapporter peger
således på en mindre stigning i online mobning. 5 % angiver i 2010 at være blevet mobbet online på
ugentlig eller månedlig basis, mens tallet i 2018 er 8% (Barn og medier 2010, 2018) 3. I en rapport
fra undervisningsministeriet påpeges det, at det især er de 15-19årige piger, der er udsatte (Styrkelse
af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet 2018). Det svenske medieråds rapporter peger
Det er vanskeligt at sammenholde med tallet for 2020, da der her spørges til hyppigheden indenfor det seneste år,
hvilket giver en noget højere andel på 30%.

3

14

endvidere på, at mobning de seneste år er blevet en af de største bekymringer, hvis man spørger
forældrene (Foräldrar och medier 2017, 2019). Det norske medietilsyn finder endvidere en stigning
i seksualiseret indhold. Mængden af unge, der modtager uønskede seksuelle kommentarer, er
relativt stabil gennem perioden (18-20%), men vokser i den seneste undersøgelse fra 2020 til 30%
(Barn og medier 2020). Tilsvarende vokser andelen af børn og unge, der har delt nøgenbilleder af
sig selv, fra 4% i 2010 til 13% i 2020 (Barn og medier 2010, 2020) ligesom man indenfor
aldersgrupperne kan se en tendens til at de ældre børn deler flere nøgenbilleder af sig selv (se Barn
og medier 2020 p. 139 for et overblik). De norske tal vedrørende videredeling af andres billeder er
noget mere uklare, muligvis fordi formuleringerne varierer. Rapporterne peger således på at
omkring en fjerdedel af de adspurgte har videredelt billeder af andre uden samtykke i 2016 og 2018,
mens kun 6% angiver at have gjort det i 2020 (Barn og medier 2016, 2018, 2020). I dansk kontekst
påpeger en undersøgelse af Børns Vilkår at 29% har oplevet at andre har delt billeder af dem uden
samtykke, og 16% angiver at de selv har delt billeder af andre uden samtykke. Flere børn fra
familier med færre penge oplever at få delt deres billeder (Skolebørn og dataetik 2019). Det svenske
medieråds rapporter peger på, at seksualiseret kommunikation er en central bekymring blandt
forældre på tværs af årene, dog mest bekymringen for om barnet skal få henvendelser fra fremmede
med seksuelle hensigter (Foräldrar och medier 2015, 2017, 2019).
Foruden mobning og intim billeddeling sætter det norske medieråds rapporter fokus på børn og
unges beskyttelse af private oplysninger. De finder at en voksende gruppe af de adspurgte børn og
unge deler deres passwords med andre, og at denne gruppe er vokset hen over årene (2014: 18%,
2016: 11%, 2018: 24%, 2020: 24%), men mere end to tredjedele har ændret indstillinger på deres
sociale medier med henblik på at beskytte personlige oplysninger på tværs af årene (Barn og medier
2012, 2014, 2018).
I en rapport fra 2014 sætter Børnerådet fokus på børn og unges viden om regler vedrørende firmaers
anvendelse af personlige oplysninger. De finder at børn fra ressourcestærke familier ved mere om
disse regler end børn fra mindre ressourcestærke familier (Børneindblik: Rige børn leger bedst på
nettet 2014). En nyere rapport fra undervisningsministeriet beskriver endvidere danske børn og
unge som ’digitalt selvsikre’ i den forstand, at de oplever at have kontrol over deres data. Dette
afspejles imidlertid ikke i deres handlinger (Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på
undervisningsområdet 2018).
I rapport fra 2019 spørger Børns Vilkår også ind til dette forhold og finder, at 7. klasses elever ved
mere end 4. klasses elever om fx algoritmer og cookies, men at 7. klasses elever også i højere grad
end 4. klasses elever har delt deres passwords med andre (Skolebørn og dataetik 2019). Dette peger
alt i alt på, at der ikke er en direkte overensstemmelse mellem viden, selvopfattelse og adfærd.
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Forældrenes rolle i forhold til børn og unges online liv
Den grå litteratur anlægger flere forskellige vinkler på forældres rolle i forhold til børn og unges
online liv. Mens nogle af rapporterne adresserer familierelationerne på et mere overordnet niveau,
forholder andre rapporter sig mere direkte til forældres interesse for og viden om børn og unges
online liv. Endelig kan nogle af rapporterne give et fingerpeg i forhold til, hvad der betinger
forældrenes interesse.
I rapporten ’Fra barndommens gade til cyberspace’ fra 2017 understreges det således, at man på
tværs af en lang række undersøgelser finder en stærk sammenhæng mellem hvor inkluderede eller
integrerede de 14-15årige er i deres familie på den eneste side og kriminaliteten på den anden (Fra
barndommens gade til cyberspace 2017 p.142). Rapporten beskæftiger sig ikke specifikt med
online kriminalitet men med kriminalitet i bred forstand. En tilsvarende overordnet tilgang til
forældre-barn-relationen findes i Nordisk Ministerråds rapport fra 2019, som finder en
sammenhæng mellem forældres emotionelle opbakning, sociale mediebrug og mistrivsel i den
forstand, at det navnlig er blandt piger med ringe emotionel opbakning, at sociale medier synes at
øge mistrivslen (Er sociale medier faktisk en trussel for unges trivsel? 2019). Disse rapporter peger
således på, at den mere generelle relation imellem forældre og børn er afgørende for børnenes
eventuelle risikoadfærd.
To undersøgelser adresserer mere specifikt forældre som rollemodeller i relation til problematisk
digital mediebrug. Det kriminalpræventive råds rapport om unges kriminelle adfærd på nettet peger
på, at forældre i nogle tilfælde har decideret aktive roller i forhold til børn og unges kriminelle
adfærd. I disse tilfælde synes det især at være fædre eller papfædre som agerer ’rollemodeller’ i
forhold til ulovlig downloading, hacking og handel med hash (Unges kriminelle adfærd på nettet
2018 p 65). Derudover beskriver gerningspersoner typisk deres forældre som passive. I en lidt
anden boldgade adresserer en undersøgelse af Medierådet for Børn og Unge forældres manglende
tilbøjelighed til at spørge deres børn om lov, før de deler deres billeder (Undersøgelse om sikker
internetbrug 2017). Hos forældrene til de 8-10årige er det kun 7% der spørger deres børn om lov,
mens det hos de 14-15årige er 19%. Selvom dette kan opleves som mindre alvorligt end fx handel
med hash, skal det ses i relation til de mange verserende sager om ulovlig billeddeling blandt børn
og unge.

Forældrenes interesse for børn og unges online liv
Med hensyn til forældres interesse for børn og unges online liv peger de norske og de svenske
rapporter på at forældrene udviser større interesse for børn og unges øvrige fritidsinteresser og
traditionel mediebrug end for børn og unges online liv (Foreldre om barn & medier 2016, Foreldre
og medier 2018, Föräldrar & medier 2012/13). I dansk kontekst finder Børns Vilkår, at omtrent
halvdelen af børnene i 4 klasse oplever, at de voksne er interesserede i, hvad de foretager sig på
internettet, mens 13% i 7. klasse oplever noget tilsvarende (Skolebørns liv med digitale medier
hjemme og i skolen 2019). Børnerådet finder i en rapport fra 2014 at 39% oplever, at forældrene

16

sjældent eller aldrig viser interesse for, hvad de laver på nettet (Børneindblik: Unge har ikke kontrol
over deres online-liv 2014). Det danske medieråds undersøgelse om forældres håndtering af deres
børns brug af YouTube peger dog på, at forældre interesserer sig for deres børns brug af YouTube,
og at en stor majoritet taler med deres børn om YouTube enten dagligt (10%), ugentligt (41%) eller
månedligt (34%) (Undersøgelse af forældres syn på deres børns brug af YouTube 2020). Denne
forskel kan dels skyldes at YouTube med sit fokus på streaming lægger sig tættere op ad det
medieindhold forældre traditionelt har skullet håndtere og dels at det i Medierådet for Børn og
Unges undersøgelse er forældrene og ikke børnene der bliver spurgt.
Børnerådet finder i en anden rapport fra 2014 en sammenhæng mellem oplevelsen af god stemning i
hjemmet og forældrenes interesse for børnenes online liv. Det vil sige, de børn der oplever en god
stemning i hjemmet også oplever en større interesse fra forældrenes side (Børneindblik:
Ubehagelige oplevelser er en del af mange børns liv på nettet 2014). Dette indikerer at der er
sammenhæng mellem den overordnede forældre-barn-relation og forældrenes interesse for deres
børns online mediebrug. En anden mulig forklaring på forældres interesse kan findes i Børns
Vilkårs undersøgelse fra 2019 der angiver at forældres oplevede kompetenceniveau har betydning
for hvor meget de er sammen med deres børn om digitale medier. 56 % af de forældre, der oplever
sig mest kompetente er ofte sammen med deres børn om digitale medier mens kun 6 % af de
forældre, der oplever sig selv som mindst kompetente angiver noget tilsvarende (Skolebørns liv med
digitale medier hjemme og i skolen 2019). En tilsvarende iagttagelse gøres i medierådets YouTubeundersøgelse som finder at signifikant flere af de forældre, der føler at de ved nok om YouTube,
finder det nemt at tale med deres børn om mediet (Undersøgelse af forældres syn på deres børns
brug af YouTube 2020). Endelig giver rapporten ’Unges kriminelle adfærd på nettet’ fra 2018 et
tredje perspektiv på dette spørgsmål i form af skismaet mellem børns og unges manglende
forståelse for og lyst til at invitere forældrene indenfor på den anden side og ønsket om at
forældrene har en dybere forståelse for hvad de unge laver på internettet på den anden (p 65-66).
Rapporten beskriver endvidere hvordan de adspurgte unge undertiden oplever deres forældres
forsøg på involvering som ’kejtet’ og ’hensynsløs’ og understreger på den baggrund den vanskelige
opgave det kan være at involvere sig i børn og unges online liv uden at komme til at overskride
deres grænser. En rapport fra undervisningsministeriet viser dog at et markant flertal af forældre
(80%) er venner med deres børn på Facebook (Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på
undervisningsområdet 2018)

Forældres regelsætning vedrørende børn og unges online liv.
Forældres regelsætning i relation til børn og unges online mediebrug er et centralt spørgsmål
indenfor forskningen, hvor regelsætning bl.a. holdes op imod andre typer af forældrestrategier.
Spørgsmålet adresseres også i et vist omfang i den grå litteratur, med fokus på hvad forældre sætter
regler op omkring, og hvordan børnene reagerer på det. Den førnævnte rapport fra
undervisningsministeriet konkluderer, at de danske forældre generelt vægter dialog om digital
mediebrug højere end regler (Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet 2018).
Rapportserien fra det svenske medieråd (Ungar & medier 2019, 2017, 2015 og 2012/2013) viser
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endvidere, at forældres regelsætning på tværs af årene har mere fokus på omfang og tidspunkt end
på indhold og aktiviteter, når det kommer til digital mediebrug. Rapporterne peger endvidere på at
mobilen er det medie der er mindst regelsætning omkring. Dette bekræftes i dansk kontekst i en
rapport fra Børnerådet (Børneindblik: Unge har ikke kontrol over deres online-liv 2014), som finder
at 83% af de adspurgte unge ikke oplever, der er regler for, hvor meget de må bruge mobilen. De
tilsvarende tal for fjernsyn er 73%, computer 71% og spil 65%. Forældres fokus på tidsforbrug
afspejles også i de konflikter, der undertiden opstår omkring mediebrugen i hjemmet. Mens det
mest almindelige svar er, at der ikke opstår konflikter omkring mediebrug, så handler de konflikter,
der rent faktisk opstår, om hvor meget tid der bliver brugt på medierne. Dette gør sig gældende på
tværs af årene (Ungar & medier 2019, 2017, 2015 og 2012/2013). Eftersom det netop er dette
forhold, forældrene sætter regler op omkring, er det svært at afgøre, om tidsforbrug udgør et større
problem end andre aspekter af børn og unges mediebrug, eller om forældres regelsætning er den
typiske anledning til konflikt i familier.
Endelig spiller alder og køn en central rolle i den forstand, at regelsætningen bliver mindre,
efterhånden som børnene bliver ældre, og at forældrene følger mere med i pigernes mediebrug, hvis
man ser bort fra computerspil. Dette forhold gør sig gældende på tværs af årene. (Föräldrar och
medier 2019, 2017, 2015). I det hele taget er køn og alder helt afgørende faktorer i forhold til
forældres interesse og regelsætning som nu vil blive beskrevet.

Betydning af børnenes alder og køn
Som nævnt i afsnittet vedrørende forældrenes rolle, synes forældrenes interesse for børnenes
mediebrug at falde fra 4. til 7. klassetrin (Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen
2019). Dette synes at komme konkret til udtryk i forældrenes tilstedeværelse i forhold til børnenes
online liv. De svenske medierådsrapporter fra 2017 og 2019 angiver således, at mens en majoritet af
forældrene kan se med i børnenes aktiviteter på de sociale medier falder denne andel med alderen
(Föräldrar och medier 2017, 2019) ligesom Medierådet med Youtube-undersøgelsen finder at
forældre til yngre børn taler mere med dem om YouTube end forældre til de lidt ældre børn
(Undersøgelse af forældres syn på deres børns brug af YouTube 2020). Tilsvarende peger den
svenske rapportserie på tværs af årene, at forældres regelsætning falder med børnenes stigende alder
(Ungar & medier 2019, 2017, 2015), og at de ældre børn rent faktisk savner nogle rammer for
brugen (Ungar & medier 2019). Fra et noget andet perspektiv peger Medierådets undersøgelse af
forældres billeddeling på, at forældre bliver mere tilbøjelige til at spørge deres børn om lov før de
deler et billede efterhånden som børnene bliver ældre. 7 % af forældrene til de 8-10 årige spørger
om lov, 13% af forældrene til de 11-13årige spørger om lov og 19% af forældrene til de 14-15årige
(Undersøgelse om sikker internetbrug 2017). Sidstnævnte peger på, at faldende interesse og
regelsætning også kan forstås som et udtryk for at børn og unge får større autonomi og
beslutningskompetence i eget liv efterhånden som de bliver ældre.
I forhold til dette er det måske mere interessant, at der også er stor forskel på, hvordan forældre
forholder sig til piger og drenge. Rapportserien fra det svenske medieråd finder på tværs af årene, at
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forældre til piger sig bekymrer sig mere om børnenes og de unges mediebrug, og mødre bekymrer
sig mere end fædre (Föräldrar &medier 2019, 2017, 2015 og 2012/2013). Typen af bekymringer
varierer også i den forstand, at bekymringerne vedrørende piger i højere grad angår seksuelle
henvendelser, mens bekymringerne vedrørende drengene i højere grad angår afhængighed og social
isolation. De seneste to svenske medierådsrapporter finder, at forældre til piger kan i højere grad
følge med i deres aktiviteter på de sociale medier (Ungar & medier 2019, 2017). I dansk kontekst
finder Børnerådet at markant flere drenge (39 pct.) end piger (24 pct.), har gjort ting på nettet, som
de ved, at deres forældre ikke vil have (Ubehagelige oplevelser er en del af mange børns liv på
nettet 2014). Dette kan muligvis skyldes, at forældrene er mindre til stede i forhold til drengene.

Opsamling
Som nævnt adresserer ingen af de fundne rapporter direkte relationen mellem forældrestrategi og
børn og unges online risikoadfærd, men rapporterne supplerer ikke desto mindre den videnskabelige
litteratur på mange relevante måder. Vi kan således konstatere, at de typer af online risici, der
adresseres i den internationale forskning i store træk også er den, man har spurgt ind til i de
nordiske lande, om end tilgangen til seksuelt indhold er lidt anderledes, og de nordiske rapporter
spørger mere ind til beskyttelse af private data. De nordiske rapporter lægger ligesom den
internationale forskningslitteratur vægt på forældrerollen som en central faktor, to af rapporterne
adresserer ligefrem forældrene ’rollemodeller’, noget der ikke adresseres i den internationale
forskning. Med hensyn til forældrenes interesse for børn og unges online liv peger de nordiske
rapporter på at forældre tilsyneladende har lettere ved at sætte sig ind i andre fritidsinteresser og i
traditionel mediebrug, og der peges endvidere på, at det muligvis kan hænge sammen med
forældrenes selvoplevede kompetencer i forhold til digitale medier og med stemningen i hjemmet.
Her kan de nordiske rapporter således supplere de fundne studier, der beskæftiger sig med
forældrenes viden om børn og unges online liv. De nordiske rapporter peger endvidere på at
forældrenes regelsætning (og forældre og børns konflikter) har mere fokus på tidsforbrug end på
indhold, hvilket kan være med til at forklare at regelsætning i forskningslitteraturen kun i begrænset
grad er virkningsfuldt. Endelig peger rapporterne på forskelle i, hvordan forældrene håndterer børn
og unges digitale mediebrug alt efter deres alder og køn, hvilket vidner om, at vi ikke kan forholde
os til spørgsmålet om forældrestrategier og digital mediebrug uden samtidig at forholde os til mere
generelle antagelser om forældreroller, kønsroller og forestillinger om alderssvarende opdragelse.
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Diskussion
Vi har på de forløbne sider præsenteret 22 forskningsartikler og 26 rapporter der på forskellig vis
beskæftiger sig med sammenhængen mellem forældrestrategier i relation til børn og unges digitale
mediebrug og børns og unges online risikoadfærd. Forskningslitteraturen benytter meget forskellige
begreber for forældrestrategier og når også frem til flere modstridende konklusioner, men en helt
overordnet tendens er, at kontrol og begrænsning er mindre effektivt end aktiv mediering og
samtale, bl.a. fordi en restriktiv tilgang, selv hvis den beskytter mod risici, samtidig reducerer
online muligheder og digitale færdigheder. Denne konklusion er dog behæftet med stor usikkerhed
pga. den store variation i begrebsbrug og de modstridende resultater. Både forskningslitteratur og
rapporter peger endvidere på at køn, alder og kulturel kontekst er afgørende, hvis man skal forstå
hvordan forældre gennem deres håndtering af børn og unges digitale mediebrug støtter dem i deres
sociale udvikling. Her bliver det tydeligt at kulturelle mønstre, især forskellige forventninger til
piger og drenge, er afgørende. Endvidere kan det ikke udelukkes, at de modstridende resultater, der
findes i forskningslitteraturen, skyldes, at der er en række baggrundvariabler, der ikke måles direkte
i de fundne undersøgelser, men som er afgørende for børn og unges online risikoadfærd og
forældrenes vidne om den. Haddon (2015) undersøger for eksempel europæiske børn og unges
oplevelse af forældrenes medieringsstrategier med udgangspunkt i fokusgruppe-interviews og
individuelle interviews fra EU kids online undersøgelsen (2013) og finder, at forældres tydelighed
og troværdighed er afgørende for børnenes accept af deres regler. Samtidig finder han at de lidt
ældre børn oplever forældrenes forsøg på at overvåge eller have opsyn med deres online aktiviteter
som et udtryk for manglende tillid, samtidig med at de kan være tilbøjelige til at tilbageholde
information om negative oplevelser for ikke at miste denne tillid. Symons et al (2017) undersøger i
en fokusgruppeundersøgelse med belgiske forældre, hvordan dette ser ud fra forældrenes
perspektiv. De finder at deltagernes refleksioner omkring deres regelsætning særligt handler om at
finde en balance mellem voksen intervention på den ene side og barnets/den unges autonomi på den
anden. De foretrækker af den grund at ’deltage fra sidelinjen’ og undgår helst rollen som
’vagthund’. Disse kvalitative studier indgår ikke i selve litteraturgennemgangen fordi de ikke
direkte adresserer sammenhængen mellem forældrestrategier på den ene side og online risikoadfærd
på den anden. De kvalitative indblik i forældre- og børneperspektiver kan dog give os en mulig
forklaring på de modstridende resultater i litteraturgennemgangen, nemlig at det ikke kun er et
spørgsmål om, hvad forældre gør, men også hvordan de gør det, og at man ikke kan se den voksne
rammesætning af børns online aktiviteter uafhængigt af den mere generelle relation mellem
forældre og børn, herunder det tillidsforhold der eksisterer imellem dem.
Metodisk skal det påpeges at der ikke har været ressourcer i projektet til et systematisk review,
hvilket alt andet lige øger risikoen for at ikke al relevant forskningslitteratur er blevet inddraget.
Endvidere bærer den fundne litteratur præg af en markant overvægt af surveybaserede
tværsnitsstudier, mens der kun indgår meget få opfølgningsstudier og et enkelt kvalitativt studie.
Det gør det svært at afgøre, hvad der i praksis forårsager hvad i de statistiske sammenhænge, der
rapporteres i studierne. De få opfølgningsstudier, der indgår, peger på, at forklaringsretningen ikke
nødvendigvis er selvindlysende, som fx Nikken og Graafs konstatering at seksuel erfaring kommer
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før samtaler om sex og ikke omvendt. Endelig betyder store variation i begrebsbrug, som tidligere
nævnt, at det er vanskeligt at drage robuste konklusioner på tværs af studierne.
Med hensyn til den grå litteratur er det påfaldende at både det norske medietilsyn og det svenske
medierådet i mere end et årti har haft en systematisk monitorering af børn og unges digitale
mediebrug med fokus på bl.a. forældres interesse og regelsætning og bestemte typer af
risikoadfærd, mens noget tilsvarende ikke eksisterer i Danmark. Her har en række statslige råd,
NGO’er og interesseorganisationer løbende udgivet rapporter, som bidrager med væsentlige
perspektiver, men ikke på en så systematisk og kontinuert facon, at det er muligt at identificere
tendenser på tværs af årene.
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Bilag B: Søgestrategi vedr. vidensafdækning
Blok 1 - Målgruppe

Blok 2 - Eksponering

Blok 3 - Outcome

Adolescent
Boy
Child
Girl
Juvenile
Kid
Minor
School child
School-aged child
Teen
Young
Youth
Baby
Babies
Infant
Newborn
Preschool child
Toddler

Digital device
Digital media
Digital screen
Electronic device
Electronic media
Media device
Portable media
Portable mobile
Touch screen device
Cell phone
Cellular phone
Mobile phone
Smartphone
Telephone
Hybrid computer
Ipad
Tablet computer
Tablet device
Television
TV
Screen time
Internet media
Online media
Internet communication
Internet-based communication
Online communication
Digital communication
Computer
mediated
communication
Video game
Computer Game
Gaming
Online gaming
Social media
Status update
Short message service
SMS
Facebook
Snapchat
Youtube
Instagram
Reddit
Twitch
Netflix
Pinterest

Family
Parent
Mother
Father
Caretaker
Sibling
Friend
Peer
Peer group
Social group
Relation
Social
Togetherness
Network
Community
Attachment
Relationship formation
Interact
Social interaction
Social relationship
Social contact
Social life
Social connectedness
Social connection
Social tie
Loneliness
Lonely
Play
Bully
FOMO
Wellbeing
Parent participation
Adult participation
Social status
Emotional ties
Intimacy
Intimate
Commonality

Jodel
Momio
Whatsapp
Kik
Tumblr
4chan
Vine
Tiktok
Imgur
Steam

Søgestrenge

Web of Science

Blok 1 - Målgruppe
TI=(Adolescent* OR Boy* OR
Child* OR Girl* OR Juvenile* OR
Kid* OR Minor* OR “School child”
OR “School-aged child” OR Teen*
OR “Young adult” OR Youth* OR
young* OR Baby* OR Babies* OR
Infant*
OR
Newborn*
OR
“Preschool child” OR Toddler*)

Blok 2 - Eksponering
TI=(((online OR portable OR
mobile OR electronic OR digital)
AND (media* OR device* OR
screen
OR
screens
OR
communication)) OR phone* OR
smartphone* OR telephone* OR
computer OR tv OR television*
OR tablet* OR ipad* OR internet*
OR “screen time” OR ((online OR
portable OR mobile OR electronic
OR digital OR internet OR online
OR computer) AND (game OR
games OR gaming OR video)) OR
“Social media” OR “Status
update” OR “Short message
service” OR Facebook* OR
Snapchat* OR Youtube* OR
Instagram* OR Reddit* OR
Twitch* OR Netflix* OR Pinterest*
OR Jodel* OR Momio* OR
Whatsapp* OR Kik* OR Tumblr*
OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine*
OR Tiktok* OR Imgur* OR
Steam*))

Blok 3 - Outcome
TS=(Family* OR Parent* OR
Mother*
OR
Father*
OR
Caretaker* OR Sibling* OR
Friend* OR Peer* OR “peer
group” OR “social group” OR
Relation*
OR
Social*
OR
Togetherness* OR Network* OR
Community* OR Attachment* OR
“relationship
formation”
OR
Interact* OR "social interaction”
OR “social relationship” OR
“social contact” OR “social life”
OR “social connectedness” OR
“social connection” OR “social tie”
OR “social ties” OR Loneliness*
OR Lonely* OR Play* OR Bully*
OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult
participation” OR “social status”
OR “emotional ties” OR Intimacy*
OR Intimate* OR Commonality*)

Samlet søgestreng
TI=(((online OR portable OR mobile OR electronic OR digital) AND (media* OR device* OR screen OR
screens OR communication)) OR phone* OR smartphone* OR telephone* OR computer OR tv OR
television* OR tablet* OR ipad* OR internet* OR “screen time” OR ((online OR portable OR mobile OR
electronic OR digital OR internet OR online OR computer) AND (game OR games OR gaming OR video))
OR “Social media” OR “Status update” OR “Short message service” OR Facebook* OR Snapchat* OR
Youtube* OR Instagram* OR Reddit* OR Twitch* OR Netflix* OR Pinterest* OR Jodel* OR Momio* OR
Whatsapp* OR Kik* OR Tumblr* OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR Imgur* OR Steam*))
AND TS=(Family* OR Parent* OR Mother* OR Father* OR Caretaker* OR Sibling* OR Friend* OR Peer*
OR “peer group” OR “social group” OR Relation* OR Social* OR Togetherness* OR Network* OR
Community* OR Attachment* OR “relationship formation” OR Interact* OR "social interaction” OR “social

relationship” OR “social contact” OR “social life” OR “social connectedness” OR “social connection” OR
“social tie” OR “social ties” OR Loneliness* OR Lonely* OR Play* OR Bully* OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult participation” OR “social status” OR “emotional ties” OR Intimacy* OR
Intimate* OR Commonality*)
AND TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR Juvenile* OR Kid* OR Minor* OR “School child” OR
“School-aged child” OR Teen* OR “Young adult” OR Youth* OR young* OR Baby* OR Babies* OR Infant*
OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*)
Antal hits = 2.125 hits den 12. februar 2020.

Communication and Mass Media Complete

Blok 1 - Målgruppe
TI=(Adolescent* OR Boy* OR
Child* OR Girl* OR Juvenile* OR
Kid* OR Minor* OR “School child”
OR “School-aged child” OR Teen*
OR “Young adult” OR Youth* OR
young* OR Baby* OR Babies* OR
Infant*
OR
Newborn*
OR
“Preschool child” OR Toddler*)

Blok 2 - Eksponering
TI=(((online OR portable OR
mobile OR electronic OR digital)
AND (media* OR device* OR
screen
OR
screens
OR
communication)) OR phone* OR
smartphone* OR telephone* OR
computer OR tv OR television*
OR tablet* OR ipad* OR internet*
OR “screen time” OR ((online OR
portable OR mobile OR electronic
OR digital OR internet OR online
OR computer) AND (game OR
games OR gaming OR video)) OR
“Social media” OR “Status
update” OR “Short message
service” OR Facebook* OR
Snapchat* OR Youtube* OR
Instagram* OR Reddit* OR
Twitch* OR Netflix* OR Pinterest*
OR Jodel* OR Momio* OR
Whatsapp* OR Kik* OR Tumblr*
OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine*
OR Tiktok* OR Imgur* OR
Steam*)) OR KW=(((online OR
portable OR mobile OR electronic
OR digital) AND (media* OR
device* OR screen OR screens
OR communication)) OR phone*
OR smartphone* OR telephone*
OR computer OR tv OR
television* OR tablet* OR ipad*
OR internet* OR “screen time” OR
((online OR portable OR mobile
OR electronic OR digital OR
internet OR online OR computer)
AND (game OR games OR
gaming OR video)) OR “Social
media” OR “Status update” OR
“Short message service” OR
Facebook* OR Snapchat* OR

Blok 3 - Outcome
TX=(Family* OR Parent* OR
Mother*
OR
Father*
OR
Caretaker* OR Sibling* OR
Friend* OR Peer* OR “peer
group” OR “social group” OR
Relation*
OR
Social*
OR
Togetherness* OR Network* OR
Community* OR Attachment* OR
“relationship
formation”
OR
Interact* OR "social interaction”
OR “social relationship” OR
“social contact” OR “social life”
OR “social connectedness” OR
“social connection” OR “social tie”
OR “social ties” OR Loneliness*
OR Lonely* OR Play* OR Bully*
OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult
participation” OR “social status”
OR “emotional ties” OR Intimacy*
OR Intimate* OR Commonality*)

Youtube* OR Instagram* OR
Reddit* OR Twitch* OR Netflix*
OR Pinterest* OR Jodel* OR
Momio* OR Whatsapp* OR Kik*
OR Tumblr* OR Ask.fm* OR
4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR
Imgur* OR Steam*))
Mesh-termer

SU=("DIGITAL
media"
OR
"DIGITAL communications” OR
"ONLINE social networks" OR
"TOUCH screens" OR "TEXT
messages (Telephone systems)"
OR "MOBILE games" OR "CELL
phones" OR "TELEPHONES" OR
"CELL phones" OR "IPADS" OR
"TABLET
computers"
AND
"TELEVISION" OR "INTERNET
television" OR "INTERNET" OR
"INTERNET & children" OR
"INTERNET & families" OR
"INTERNET
friendship"
OR
"INTERNET & teenagers" OR
"INTERNET & youth" OR "EMAIL"
OR "COMPUTERS & children"
OR "VIDEO game culture" OR
"SOCIAL media")

SU=("CYBERBULLYING"
OR
"MASS media & families" OR
"INTERNET & families" OR
"SIBLING communication" OR
"PARENT-child communication"
OR
"CHILD-adult
communication" OR "INTERNET
friendship"
OR
"PEER
communication" OR "SOCIAL
interaction" OR "COMMUNITIES"
OR "ATTACHMENT behavior"
OR "SOCIAL belonging" OR
"SOCIALIZATION" OR "SOCIAL
status"
OR
"EMOTIONAL
response" OR "EMOTIONAL
problems
of
children"
OR
"SOCIAL
support"
OR
"INTIMACY (Psychology)")

Samlet søgestreng
TI=(((online OR portable OR mobile OR electronic OR digital) AND (media* OR device* OR screen OR
screens OR communication)) OR phone* OR smartphone* OR telephone* OR computer OR tv OR
television* OR tablet* OR ipad* OR internet* OR “screen time” OR ((online OR portable OR mobile OR
electronic OR digital OR internet OR online OR computer) AND (game OR games OR gaming OR video))
OR “Social media” OR “Status update” OR “Short message service” OR Facebook* OR Snapchat* OR
Youtube* OR Instagram* OR Reddit* OR Twitch* OR Netflix* OR Pinterest* OR Jodel* OR Momio* OR
Whatsapp* OR Kik* OR Tumblr* OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR Imgur* OR Steam*))
AND TX=(Family* OR Parent* OR Mother* OR Father* OR Caretaker* OR Sibling* OR Friend* OR Peer*
OR “peer group” OR “social group” OR Relation* OR Social* OR Togetherness* OR Network*
ORCommunity* OR Attachment* OR “relationship formation” OR Interact* OR "social interaction” OR “social
relationship” OR “social contact” OR “social life” OR “social connectedness” OR “social connection” OR
“social tie” OR “social ties” OR Loneliness* OR Lonely* OR Play* OR Bully* OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult participation” OR “social status” OR “emotional ties” OR Intimacy* OR
Intimate* OR Commonality*) AND TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR Juvenile* OR Kid* OR
Minor* OR “School child” OR “School-aged child” OR Teen* OR “Young adult” OR Youth* OR young* OR
Baby* OR Babies* OR Infant* OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*) OR KW=(((online OR
portable OR mobile OR electronic OR digital) AND (media* OR device* OR screen OR screens OR
communication)) OR phone* OR smartphone* OR telephone* OR computer OR tv OR television* OR tablet*
OR ipad* OR internet* OR “screen time” OR ((online OR portable OR mobile OR electronic OR digital OR
internet OR online OR computer) AND (game OR games OR gaming OR video)) OR “Social media” OR
“Status update” OR “Short message service” OR Facebook* OR Snapchat* OR Youtube* OR Instagram*
OR Reddit* OR Twitch* OR Netflix* OR Pinterest* OR Jodel* OR Momio* OR Whatsapp* OR Kik* OR
Tumblr* OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR Imgur* OR Steam*)) AND TX=(Family* OR

Parent* OR Mother* OR Father* OR Caretaker* OR Sibling* OR Friend* OR Peer* OR “peer group” OR
“social group” OR Relation* OR Social* OR Togetherness* OR Network* OR Community* OR Attachment*
OR “relationship formation” OR Interact* OR "social interaction” OR “social relationship” OR “social contact”
OR “social life” OR “social connectedness” OR “social connection” OR “social tie” OR “social ties” OR
Loneliness* OR Lonely* OR Play* OR Bully* OR “fomo” OR wellbeing* OR ”parent participation” OR ”adult
participation” OR “social status” OR “emotional ties” OR Intimacy* OR Intimate* OR Commonality*) AND
TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR Juvenile* OR Kid* OR Minor* OR “School child” OR
“School-aged child” OR Teen* OR “Young adult” OR Youth* OR young* OR Baby* OR Babies* OR Infant*
OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*) OR SU=("DIGITAL media" OR "DIGITAL
communications” OR "ONLINE social networks" OR "TOUCH screens" OR "TEXT messages (Telephone
systems)" OR "MOBILE games" OR "CELL phones" OR "TELEPHONES" OR "CELL phones" OR "IPADS"
OR "TABLET computers" AND "TELEVISION" OR "INTERNET television" OR "INTERNET" OR
"INTERNET & children" OR "INTERNET & families" OR "INTERNET friendship" OR "INTERNET &
teenagers" OR "INTERNET & youth" OR "EMAIL" OR "COMPUTERS & children" OR "VIDEO game culture"
OR "SOCIAL media") AND SU=("CYBERBULLYING" OR "MASS media & families" OR "INTERNET &
families" OR "SIBLING communication" OR "PARENT-child communication" OR
"CHILD-adult
communication" OR "INTERNET friendship" OR "PEER communication" OR "SOCIAL interaction" OR
"COMMUNITIES" OR "ATTACHMENT behavior" OR "SOCIAL belonging" OR "SOCIALIZATION" OR
"SOCIAL status" OR "EMOTIONAL response" OR "EMOTIONAL problems of children" OR "SOCIAL
support" OR "INTIMACY (Psychology)") AND TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR Juvenile*
OR Kid* OR Minor* OR “School child” OR “School-aged child” OR Teen* OR “Young adult” OR Youth* OR
young* OR Baby* OR Babies* OR Infant* OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*)
Antal hits = 1.130 16. marts 2020

PsycInfo

Blok 1 - Målgruppe
(TI=(Adolescent* OR Boy* OR
Child* OR Girl* OR Juvenile* OR
Kid* OR Minor* OR “School child”
OR “School-aged child” OR Teen*
OR “Young adult” OR Youth* OR
young* OR Baby* OR Babies* OR
Infant*
OR
Newborn*
OR
“Preschool child” OR Toddler*)

Blok 2 - Eksponering
TI=(((online OR portable OR
mobile OR electronic OR digital)
AND (media* OR device* OR
screen
OR
screens
OR
communication)) OR phone* OR
smartphone* OR telephone* OR
computer OR tv OR television*
OR tablet* OR ipad* OR internet*
OR “screen time” OR
((online OR portable OR mobile
OR electronic OR digital OR
internet OR online OR computer)
AND (game OR games OR
gaming OR video)) OR “Social
media” OR “Status update” OR
“Short message service” OR
Facebook* OR Snapchat* OR
Youtube* OR Instagram* OR
Reddit* OR Twitch* OR Netflix*
OR Pinterest* OR Jodel* OR
Momio* OR Whatsapp* OR Kik*
OR Tumblr* OR Ask.fm* OR
4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR
Imgur*
OR
Steam*))
OR
KW=(((online OR portable OR

Blok 3 - Outcome
TI=(Family* OR Parent* OR
Mother*
OR
Father*
OR
Caretaker* OR Sibling* OR
Friend* OR Peer* OR “peer
group” OR “social group” OR
Relation*
OR
Social*
OR
Togetherness* OR Network*
ORCommunity* OR Attachment*
OR “relationship formation” OR
Interact* OR "social interaction”
OR “social relationship” OR
“social contact” OR “social life”
OR “social connectedness” OR
“social connection” OR “social tie”
OR “social ties” OR Loneliness*
OR Lonely* OR Play* OR Bully*
OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult
participation” OR “social status”
OR “emotional ties” OR Intimacy*
OR Intimate* OR Commonality*)
OR KW=(Family* OR Parent* OR
Mother*
OR
Father*
OR
Caretaker* OR Sibling* OR
Friend* OR Peer* OR “peer

Mesh-termer

mobile OR electronic OR digital)
AND (media* OR device* OR
screen
OR
screens
OR
communication)) OR phone* OR
smartphone* OR telephone* OR
computer OR tv OR television*
OR tablet* OR ipad* OR internet*
OR “screen time” OR
((online OR portable OR mobile
OR electronic OR digital OR
internet OR online OR computer)
AND (game OR games OR
gaming OR video)) OR “Social
media” OR “Status update” OR
“Short message service” OR
Facebook* OR Snapchat* OR
Youtube* OR Instagram* OR
Reddit* OR Twitch* OR Netflix*
OR Pinterest* OR Jodel* OR
Momio* OR Whatsapp* OR Kik*
OR Tumblr* OR Ask.fm* OR
4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR
Imgur* OR Steam*))

group” OR “social group” OR
Relation*
OR
Social*
OR
Togetherness* OR Network* OR
Community* OR Attachment* OR
“relationship
formation”
OR
Interact* OR "social interaction”
OR “social relationship” OR
“social contact” OR “social life”
OR “social connectedness” OR
“social connection” OR “social tie”
OR “social ties” OR Loneliness*
OR Lonely* OR Play* OR Bully*
OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult
participation” OR “social status”
OR “emotional ties” OR Intimacy*
OR Intimate* OR Commonality*))

DE =(Online Community OR
Online Social Networks OR
Computers
OR
Computer
Applications OR Mobile Devices
OR Mobile Phones OR Mobile
Applications
OR
Electronic
Communication
OR
Digital
Gaming OR Digital Media OR
Digital Computers OR Social
Media OR Communica-tions
Media OR Mass Media OR
Telecommunications Media OR
Media Exposure OR Screen Time
OR Electronic Communication OR
"Information and Communication
Technology" OR Smartphones
OR Tablet Computers OR Laptop
Computers OR Television OR
Internet OR Internet Usage OR
Computer Games OR Social
Networks OR Text Messaging OR
"Smartphone Use")

DE=("Interpersonal
Relationships"
OR
"Social
Interaction" OR "Caregivers" OR
"Family
Relations"
OR
"Friendship" OR "Kinship" OR
"Peers" OR "Relationship Quality"
OR "Interpersonal Interaction" OR
"Social Behavior" OR "Conflict
Resolution" OR "Teasing" OR
"Psychodynamics" OR "Family
Relations" OR "Family" OR
"Parent Child Relations" OR
"Parental Role" OR "Parenting"
OR "Sibling Relations" OR "Peer
Relations" OR "Friendship" OR
"Bullying" OR "Cyberbullying")

Samlet søgestreng
TI=(((online OR portable OR mobile OR electronic OR digital) AND (media* OR device* OR screen OR
screens OR communication)) OR phone* OR smartphone* OR telephone* OR computer OR tv OR
television* OR tablet* OR ipad* OR internet* OR “screen time” OR ((online OR portable OR mobile OR
electronic OR digital OR internet OR online OR computer) AND (game OR games OR gaming OR video))

OR “Social media” OR “Status update” OR “Short message service” OR Facebook* OR Snapchat* OR
Youtube* OR Instagram* OR Reddit* OR Twitch* OR Netflix* OR Pinterest* OR Jodel* OR Momio* OR
Whatsapp* OR Kik* OR Tumblr* OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR Imgur* OR Steam*))
AND TI=(Family* OR Parent* OR Mother* OR Father* OR Caretaker* OR Sibling* OR Friend* OR Peer*
OR “peer group” OR “social group” OR Relation* OR Social* OR Togetherness* OR Network*
ORCommunity* OR Attachment* OR “relationship formation” OR Interact* OR "social interaction” OR “social
relationship” OR “social contact” OR “social life” OR “social connectedness” OR “social connection” OR
“social tie” OR “social ties” OR Loneliness* OR Lonely* OR Play* OR Bully* OR “fomo” OR wellbeing* OR
”parent participation” OR ”adult participation” OR “social status” OR “emotional ties” OR Intimacy* OR
Intimate* OR Commonality*)AND (TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR Juvenile* OR Kid* OR
Minor* OR “School child” OR “School-aged child” OR Teen* OR “Young adult” OR Youth* OR young* OR
Baby* OR Babies* OR Infant* OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*) OR KW=(((online OR
portable OR mobile OR electronic OR digital) AND (media* OR device* OR screen OR screens OR
communication)) OR phone* OR smartphone* OR telephone* OR computer OR tv OR television* OR tablet*
OR ipad* OR internet* OR “screen time” OR ((online OR portable OR mobile OR electronic OR digital OR
internet OR online OR computer) AND (game OR games OR gaming OR video)) OR “Social media” OR
“Status update” OR “Short message service” OR Facebook* OR Snapchat* OR Youtube* OR Instagram*
OR Reddit* OR Twitch* OR Netflix* OR Pinterest* OR Jodel* OR Momio* OR Whatsapp* OR Kik* OR
Tumblr* OR Ask.fm* OR 4chan* OR Vine* OR Tiktok* OR Imgur* OR Steam*)) AND KW=(Family* OR
Parent* OR Mother* OR Father* OR Caretaker* OR Sibling* OR Friend* OR Peer* OR “peer group” OR
“social group” OR Relation* OR Social* OR Togetherness* OR Network* OR Community* OR Attachment*
OR “relationship formation” OR Interact* OR "social interaction” OR “social relationship” OR “social contact”
OR “social life” OR “social connectedness” OR “social connection” OR “social tie” OR “social ties” OR
Loneliness* OR Lonely* OR Play* OR Bully* OR “fomo” OR wellbeing* OR ”parent participation” OR ”adult
participation” OR “social status” OR “emotional ties” OR Intimacy* OR Intimate* OR Commonality*)) AND
(TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR Juvenile* OR Kid* OR Minor* OR “School child” OR
“School-aged child” OR Teen* OR Young* OR “Young adult” OR Youth* OR young* OR Baby* OR Babies*
OR Infant* OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*) OR DE =(Online Community OR Online Social
Networks OR Computers OR Computer Applications OR Mobile Devices OR Mobile Phones OR Mobile
Applications OR Electronic Communication OR Digital Gaming OR Digital Media OR Digital Computers OR
Social Media OR Communica-tions Media OR Mass Media OR Telecommunications Media OR Media
Exposure OR Screen Time OR Electronic Communication OR "Information and Communication
Technology" OR Smartphones OR Tablet Computers OR Laptop Computers OR Television OR Internet OR
Internet Usage OR Computer Games OR Social Networks OR Text Messaging OR "Smartphone Use") AND
DE=("Interpersonal Relationships" OR "Social Interaction" OR "Caregivers" OR "Family Relations" OR
"Friendship" OR "Kinship" OR "Peers" OR "Relationship Quality" OR "Interpersonal Interaction" OR "Social
Behavior" OR "Conflict Resolution" OR "Teasing" OR "Psychodynamics" OR "Family Relations" OR "Family"
OR "Parent Child Relations" OR "Parental Role" OR "Parenting" OR "Sibling Relations" OR "Peer Relations"
OR "Friendship" OR "Bullying" OR "Cyberbullying") AND (TI=(Adolescent* OR Boy* OR Child* OR Girl* OR
Juvenile* OR Kid* OR Minor* OR “School child” OR “School-aged child” OR Teen* OR “Young adult” OR
Youth* OR young* OR Baby* OR Babies* OR Infant* OR Newborn* OR “Preschool child” OR Toddler*)
Antal hits = 4.916 11. marts 2020

Bilag C: Litteraturoversigt vedr. vidensafdækning
Forskningslitteratur
Reference
Parental controls

Studiedesign

Fokus

Aldersgruppe

Data

Relevante findings og konklusioner

Álvarez-García, D., Pérez, J. C. N., González, A. D.,
& Pérez, C. R. (2015). Risk factors associated with
cybervictimization in adolescence. International
Journal of clinical and health psychology, 15(3),
226-235.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem køn, alder, selvværd, erfaringer med offline mobning, skolepræstationer,
forældrekontrol samt internetbrug
og risikoen for at blive offer for online mobning.

11-19 år
(Gennemsnit = 14 år)

3.180 spanske skoleelever
(52% piger)

Studiet finder mod forventning at forældrekontrol øger risikoen
for at blive offer for online mobning. Mens tidligere forskning peger på et fravær af sammenhæng, finder dette studie en mindre
men ikke desto mindre signifikant positiv sammenhæng.

Gómez, P., Harris, S. K., Barreiro, C., Isorna, M., &
Rial, A. (2017). Profiles of Internet use and parental involvement, and rates of online risks and
problematic Internet use among Spanish adolescents. Computers in Human Behavior, 75, 826833.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem brugerprofiler, forældreinvolvering og risikoadfærd.

12-17 år
(Gennemsnit = 14 år)

39.993 spanske skoleelever
(50% piger)

Undersøgelsen finder, at der er mindre risikoadfærd blandt lavfrekvente brugere med høj forældrekontrol og lavt konfliktniveau og
for moderate brugere med høj forældrekontrol og lavt konfliktniveau. Der findes omvendt mere risikoadfærd blandt vante brugere
med høj forældrekontrol og et højt konfliktniveau samt for intensive brugere med begrænset forældrekontrol og lavt konfliktniveau.

Baldry, A. C., Sorrentino, A., & Farrington, D. P.
(2019). Cyberbullying and cybervictimization
versus parental supervision, monitoring and
control of adolescents' online activities. Children
and Youth Services Review, 96, 302-307.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem forældres vejledning, overvågning og
kontrol i forhold til involvering i online mobning.

13-20 år
(Gennemsnit = 16 år)

4.390 italienske teenagere
(54% piger)

Undersøgelsen finder, at højere alder, mere tid online og mindre
forældrekontrol øger sandsynligheden for, at drenge er involveret
i mobning, mens den omvendt finder, at mere overvågning øger
sandsynligheden for, at piger bliver ofre for mobning. Resultaterne skal dog tolkes med en vis forsigtighed, idet det er noget
uklart, hvordan der i data skelnes mellem overvågning og kontrol.

Shapka, J. D., & Law, D. M. (2013). Does one size
fit all? Ethnic differences in parenting behaviors
and motivations for adolescent engagement in
cyberbullying. Journal of youth and adolescence, 42(5), 723-738.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Effekten af hhv. ’forældrehenvendelser’ (solicitation) og forældrekontrol i forhold til børn og unges
involvering i online mobning. Studiet fokuserer på forskellen mellem børn og unge med europæiske
og asiatiske rødder.

12-20 år
(Gennemsnit = 15 år)

624 canadiske teenagere
(61% piger)

Studiet finder, at en lavere grad af forældrekontrol er forbundet
med mere online aggression blandt undersøgelsesdeltagere med
asiatiske rødder sammenlignet med de øvrige undersøgelsesdeltagere. På den baggrund konkluderes det, at asiatiske familiers fokus på at skabe lovlydige og arbejdsomme borgere harmonerer
bedre med forældrekontrol som central strategi.

Reference
Parental monitoring

Studiedesign

Fokus

Aldersgruppe

Data

Relevante findings og konklusioner

Brighi, A., Menin, D., Skrzypiec, G., & Guarini, A.
(2019). Young, bullying, and connected. Common pathways to cyberbullying and problematic
internet use in adolescence. Frontiers in psychology, 10.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Betydningen af hhv. emotionelle
symptomer og forældreovervågning for risikoen for at udvikle problematisk internetbrug samt involvering i online mobning.

11-20 år
(Gennemsnit = 15 år)

3.602 italienske børn,
(44% piger)

Undersøgelsen finder, at kombinationen af emotionelle symptomer og manglende forældreovervågning både øger risikoen for at
udvikle problematisk internetbrug samt at blive involveret i online
mobning i kombinationen med meget tid brugt online. Online tid
i sig selv har derimod mindre forklaringskraft.

Khurana, A., Bleakley, A., Jordan, A. B., & Romer,
D. (2015). The protective effects of parental monitoring and internet restriction on adolescents’
risk of online harassment. Journal of youth and
Adolescence, 44(5), 1039-1047.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Effekten af hhv. begrænsning (’restrictions’) og overvågning (’monitorering’) af brug i forhold til unges
involvering i online mobning.

12-17 år

629 amerikanske børn
(49% piger)

Det findes at overvågning både har en direkte og en indirekte beskyttende effekt, mens begrænsning kun har en indirekte beskyttende effekt ved at reducere brugen af internettet på ungdomsværelset og dermed brugen af sociale medier. Det skal bemærkes, at
forfatterne i studiet primært definerer overvågning som forældres
generelle viden om børn og unges liv, mens teknisk overvågning
gennem fx trackere og kontrol af søgehistorik falder ind under begrænsninger.

Reference
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Aldersgruppe

Data
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Wachs, S., Michelsen, A., Wright, M. F., GámezGuadix, M., Almendros, C., Kwon, Y., ... & Görzig,
A. (2020). A routine activity approach to understand cybergrooming victimization among adolescents from six countries. Cyberpsychology,
Behavior, and Social Networking, 23(4), 218-224

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem forældres mediering og hvorvidt børn og
unge bliver ofre for grooming online (cybergrooming). Studiet skelner mellem begrænsende og instruerende mediering.

12-18 år
(Gennemsnit = 15 år)

5.938 tyske, indiske, sydkoreanske, spanske, thailandske og
amerikanske børn og unge
(50% piger)

Studiet finder at undersøgelsesdeltagere der i højere grad rapporterer deres forældres tilgang som instruerende har mindre sandsynlighed for at være ofre for online grooming, mens undersøgelsesdeltagere, der rapporterer deres forældres tilgang som restriktiv har en højere sandsynlighed for at være ofre for online grooming.

Navarro, R., Serna, C., Martínez, V., & Ruiz-Oliva,
R. (2013). The role of Internet use and parental
mediation on cyberbullying victimization
among Spanish children from rural public
schools. European journal of psychology of education, 28(3), 725-745.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem børn og
unges internetbrug, forældres medieringsstrategier og deres betydning for online mobning. Studiet
skelner mellem restriktiv mediering med fokus på kontrol, evaluerende mediering med fokus på fælles regler samt fælles brug.

10-12 år
(Gennemsnit = 11 år)

1.068 spanske børn og unge
(49% piger)

Undersøgelsen finder, at restriktiv mediering i begrænset omgang
beskytter mod online mobning, mens evaluererende mediering i
højere grad virker som en beskyttende faktor. Til gengæld synes
fælles brug ikke at reducere risikoen for at blive offer for online
mobning.

Wright, M. F., & Wachs, S. (2018). Does parental
mediation moderate the longitudinal association among bystanders and perpetrators and
victims of cyberbullying?. Social Sciences, 7(11),
231.

Spørgeskemaundersøgelse
(Opfølgningsstudie)

Sammenhængen mellem forældres medieringsstrategier og børns
og unges involvering i mobning
over tid. Studiet skelner mellem
begrænsende og instruerende mediering samt co-use.

12-15 år

1.067 amerikanske børn og unge
(51% piger)

Det findes at begrænsende mediering øger sandsynligheden for,
at de undersøgelsesdeltagere, der er vidner til mobning ved første
dataindsamling er ofre for online mobning ved andet dataindsamlingstidspunkt. Omvendt reducerer instruerende mediering
denne relation.

Padilla-Walker, L. M., Coyne, S. M., Kroff, S. L., &
Memmott-Elison, M. K. (2018). The protective
role of parental media monitoring style from
early to late adolescence. Journal of youth and
adolescence, 47(2), 445-459.

Spørgeskemaundersøgelse
(Opfølgningsstudie)

Forældrestrategiens betydning for
sammenhængen mellem medieindhold der skildrer vold og børn
og unges kriminelle adfærd i bred
forstand. Ift. forældrestrategier
skelnes der mellem ’restrictive monitoring’ med fokus på begrænsning af mediebrug, ’active monitoring’ med fokus på samtaler om
mediebrug samt passiv og forbindende fælles brug, hvor sidstnævnte har fokus på at etablere og
opretholde kontakt forældre og
børn imellem.

10-14 år
(Gennemsnit = 13 år)

681 amerikanske teenagere
(51% piger) og deres mødre

Overordnet set finder undersøgelsen ikke, at nogen af strategierne
påvirker sammenhængen mellem medieindhold, der skildrer vold
og aggressiv adfærd hos de adspurgte unge. Til gengæld finder undersøgelsen en positiv sammenhæng mellem medieindhold og
kriminel adfærd hos børn, der har forældre, som enten har et moderat niveau af aktiv monitorering og forbindende fælles brug, har
et højt niveau af restriktiv monitorering og et moderat niveau af
begge typer fælles brug og forældre med moderat til høje niveauer
af restriktiv monitorering og forbindende fælles brug. Undersøgelsen finder imidlertid ikke en positiv sammenhæng mellem medieindhold og kriminel adfærd hos børn, der har forældre som har
høje niveauer af aktiv monitorering og forbindende fælles brug. Ift.
sammenhænge over tid finder undersøgelsen en positiv sammenhæng mellem medietid og aggression hos børn til restriktive forældre (de to midterste forældregrupper), men ikke hos børn med
forældre med moderat og høj forbindende brug (først- og sidstnævnte forældregruppe).

Martins, N., Matthews, N. L., & Ratan, R. A.
(2017). Playing by the rules: Parental mediation
of video game play. Journal of Family Issues, 38(9), 1215-1238

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem computerspil, parental mediation og ungdomskriminalitet i bred forstand.
De opererer ligesom de ovenstående studier med restriktiv og aktiv
mediering samt fælles brug (her:
fælles
spilaktivitet),
men

Forældrenes alder: 2169 år
(Gennemsnit = 37 år)

437 amerikanske forældre
(45% af børnene var piger)

Forfatterne finder, at forældrene typisk anvender en mere restriktiv medieringsstrategi i forhold til piger og til yngre børn og en
mere negativ medieringsstrategi i forhold til drenge og ældre
børn. Overordnet findes en signifikant sammenhæng mellem børnenes alder og mængden af spilaktivitet og ungdomskriminalitet.
Derudover peger analysen på, at forældre med mere negative
holdninger til computerspil og mindre involverede forældre har

Børnenes alder: 5-18
år

inkluderer en ekstra dimension
vedrørende aktiv mediering i form
af forældres hhv. positive eller negative kommentarer til spilaktiviteten. De inkluderer desuden forældreengagement og forældrenes
holdninger til computerspil som
variable.

mere kriminelle børn, at en restriktiv medieringsstrategi er negativt forbundet med ungdomskriminalitet, mens negativ mediering
er positivt forbundet med ungdomskriminalitet.
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Vale, A., Pereira, F., Gonçalves, M., & Matos, M.
(2018). Cyber-aggression in adolescence and internet parenting styles: A study with victims,
perpetrators and victim-perpetrators. Children
and Youth Services Review, 93, 88-99.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem opdragelsesstil i relation til internettet
og involvering i online mobning
(cyber-aggression).

12-16 år
(Gennemsnit = 14 år)

627 portugisiske børn og unge
(55% piger)

Studiet finder, at børn og unge der ikke er involveret i online mobning i højere grad end børn, som er involveret i online mobning,
beskriver deres forældre som autoritative eller autoritære.

Van den Heuvel, A., Van den Eijnden, R. J., van
Rooij, A. J., & van de Mheen, D. (2012). Meeting
online contacts in real life among adolescents:
The predictive role of psychosocial wellbeing
and internet-specific parenting. Computers in
Human Behavior, 28(2), 465-472.

Spørgeskemaundersøgelse
(Opfølgningsstudie)

Sammenhængen mellem forældres opdragelsesstil i relation til internettet og sandsynligheden for,
at børn og unge mødes med online
fremmede offline.

10-17 år
(Gennemsnit = 14 år)

1.796 hollandske børn og unge
(51% piger)

Undersøgelsen når frem til lidt modstridende resultater i den forstand, at en høj kvalitet af forældre-barn kommunikation reducerer sandsynligheden for, at børn og unges mødes med fremmede
over tid, mens analysen af tværsnitsdata omvendt peger på, at en
høj frekvens af forældre-barn kommunikation forbindes med en
øget tendens til at børn mødes med fremmede offline. Dette kan
skyldes, at forældre der ved, at deres børn mødes med fremmede,
er mere tilbøjelige til at tale med dem om det. Undersøgelsen finder desuden centrale etniske forskelle: Forældre med etnisk-hollandsk baggrund ved mere om deres børns online liv end forældre
med en anden etnisk baggrund.

Ferguson, C. J., Olson, C. K., Kutner, L. A., &
Warner, D. E. (2014). Violent video games, catharsis seeking, bullying, and delinquency: A
multivariate analysis of effects. Crime & Delinquency, 60(5), 764-784.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem computerspilaktivitet, ungdomskriminalitet i bred forstand og mobning.

7. og 8. klassetrin

1.254 amerikanske børn og unge
(53% piger)

Formålet med artiklen er at sammenholde computerspil, der skildrer vold med andre mulige årsager til ungdomskriminalitet, herunder aggressive karaktertræk, forældreinvolvering, støtte fra andre, stress og fritidsaktiviteter. Af de variabler er kun aggressive
karaktertræk, manglende støtte fra familie/venner og stress positivt forbundet med ungdomskriminalitet, og kun aggressive karaktertræk og stress positivt forbundet med mobning.
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Byrne, S., Katz, S. J., Lee, T., Linz, D., & McIlrath,
M. (2014). Peers, predators, and porn: Predicting
parental underestimation of children's risky
online experiences. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(2), 215-231.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem opdragelsesstil og sandsynligheden for,
at forældrene har kendskab til
børn og unges online liv. Studiet
skelner mellem eftergivende, autoritære og autoritative opdragelsesstil.

Børnene: 10-16 år
(Gennemsnit = 13 år)

454 amerikanske forældre samt
deres barn
(94% af forældrene var kvinder)

Studiet finder, at den autoritative opdragelsesstil ikke har nogen
effekt, mens de autoritære forældre er en anelse bedre end forventet til afgøre, om deres børn har været onde mod andre online.
Den eftergivende opdragelsesstil øger sandsynligheden for, at forældre undervurderer, om deres børn har set seksuelt indhold online, men reducerer til gengæld sandsynligheden for, at de undervurderer deres børns involvering i online mobning og deres møde
med fremmede online.

Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K., Walrave, M.,
& Heirman, W. (2017). Parental knowledge of adolescents’ online content and contact risks.
Journal of youth and adolescence, 46(2), 401416.

Spørgeskemaundersøgelse
(Multi-actor
tværsnitsstudie)

Faktorer, der afgør forældres viden
om deres børns online liv.

Børnenes alder: 13-18
år
(Gennemsnit = 16 år)

357 belgiske far-mor-barn triader

Studiet finder overordnet set, at der ikke er forskel på fædres og
mødres viden om deres børns online liv og at forældre ved mest
om online mobning og hvorvidt deres børn har været ofre for
dette. Studiet viser desuden at forældre der laver regler for internetadgang, internetbrug og interaktion har mere præcis viden om
deres børns risikoadfærd online.

Fædrenes alder: 31-70
år (Gns. = 47 år)

Mødrenes alder: 31-59
år (Gns. = 44 år)
Katrien Symons et al (2017), A qualitative study
into parental mediation of adolescents' internet
use, Computers in Human Behaviors, vol. 73,

Fokusgrupper med
forældre

Børnenes alder: 13-17
år

Forældre til børn i alderen 13-17
år

Forældrenes forståelse af deres rolle ift. børnenes online-adfærd
hænger sammen med opdragelsesstil på andre områder og det
øvrige forældre/barn-tillidsforhold i familien.
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Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E. J.,
Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. A., & Folkvord,
F. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children online: The role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. Journal of Communication, 67(1), 82105.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Undersøger bl.a. sammenhængen
mellem forældres medieringsstrategier og balancen mellem online
muligheder og risici.

Børnenes alder: 6-14
år

6.400 franske, tyske, hollandske,
spanske, polske, italienske,
svenske og amerikanske forældre

På baggrund af en faktoranalyse defineres to overordnede grupperinger, nemlig forældre der benytter sig af faciliterende og af begrænsende mediering. Den første gruppe af forældre benytter sig
af mere aktiv mediering af internetbrug og sikkerhed samt mere
børneinvolvering, men også flere tekniske redskaber og overvågning (monitorering). Den anden gruppe af forældre benytter i højere grad begrænsninger og involverer i mindre grad børnene. Undersøgelsen viser, at børn til forældre, der benytter en faciliterende medieringsstrategi både møder flere risici og flere muligheder online, mens det forholder sig omvendt for børn til forældre,
der benytter en begrænsende medieringsstrategi.

Rodríguez-de-Dios, I., van Oosten, J. M., &
Igartua, J. J. (2018). A study of the relationship
between parental mediation and adolescents’
digital skills, online risks and online opportunities. Computers in Human Behavior, 82, 186-198.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem forældres medieringsstrategier og børnenes digitale færdigheder.

12-18 år
(Gennemsnit = 14 år)

1.446 spanske børn og unge
(51% piger)

Der findes en negativ sammenhæng mellem restriktiv mediering
og digitale færdigheder i den forstand, at de undersøgelsesdeltagere, der beskriver deres forældre som restriktive, også har færre
sociale færdigheder.

Garmendia, M., Garitaonandia, C., Martínez, G.,
& Casado, M. Á. (2012). The effectiveness of parental mediation. Children, risk and safety on the
internet: Research and policy challenges in comparative perspective, 231-244.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Sammenhængen mellem parental
mediation på den ene side, og risiko, skade og online muligheder
på den anden. De opererer med aktiv mediering af brug, aktiv mediering af sikkerhed, restriktiv mediering og monitorering.

9-16 år

25.142 europæiske børn og unge
fra 25 europæiske lande

Studiet finder, at restriktiv mediering og monitorering er de eneste
faktorer, der er signifikant forbundet med risiko i den forstand, at
mere restriktion og mere monitorering er forbundet med mindre
risiko. Det findes desuden, at alle medieringstyper er positivt forbundet med oplevelsen af skade (defineret som oplevelsen af at
have været ked af det over noget, der er sket online). Forfatterne
forklarer delvis dette med, at forældre rapporterer at have ændret
medieringstrategi som følge af et barns oplevelse af risiko online,
men dette gør sig kun gældende for børn der har set seksuelt indhold eller modtaget seksuelle beskeder. Endelig er næsten alle
medieringstyper forbundet med flere typer af aktiviteter online
sammenlignet med børn, der ikke oplever nogen mediering. Den
væsentligste undtagelse er restriktiv mediering som på tværs af
data forbindes med færre typer af online aktiviteter.

Mascheroni, G., Murru, M. F., Aristodemou, E., &
Laouris, Y. (2013). Mediation, Self-regulation and
Co-regulation. www. nordicom. gu. se, 211.

Spørgeskemaundersøgelse
(Tværsnitsstudie)

Medieringsstrategier som beskyttende faktorer i forhold til risiko og
oplevet skade samt medieringsstrategier ift. online aktivitet og digitale færdigheder.

9-16 år

25.142 europæiske børn og unge
fra 25 europæiske lande

Undersøgelsen finder, at restriktiv mediering er den eneste medieringstrategi med tydelig beskyttende effekt i forhold til risiko og
oplevet skade samtidig med, at restriktiv mediering forbindes
med færre typer af online aktiviteter og et lavere niveau af digitale
færdigheder.
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Iglesias, J, Garmendia, M., Larrañaga, Casado del
Río, M. Á. (2015). Children’s perception of the parental mediation of the risks of the Inter-net. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 49-68.

Fokusgrupper og individuelle interviews

Det undersøges, hvilke roller forældre, lærere og venner tillægges i
forhold til brugen af internettet, og
hvilke strategier de finder mest effektive i forhold til at håndtere online risiko.

9-16 år

12 fokusgruppeinterviews og 24
individuelle interviews med
spanske børn og unge

Studiet finder, at forældrefiguren mister betydning efterhånden
som børnene bliver ældre, og at venner får en større indflydelse på
det indhold og de platforme der tilgås via internettet. De finder
desuden, at undersøgelsesdeltagerne er bevidste om online risici,
at de i nogle tilfælde løber disse risici alligevel. Når de undlader at
fortælle deres forældre om dette, er det dels fordi de er bange for

423-432

Betydningen af forældrenes forståelse af egen rolle ift. børns online-adfærd

forældrenes reaktion, og fordi det har involveret et brud på nogle
af de regler forældrene har opstillet.
Nikken, P., & de Graaf, H. (2013). Reciprocal relationships between friends’ and parental mediation of adolescents’ media use and their sexual
attitudes and behavior. Journal of youth and
adolescence, 42(11), 1696-1707.

Spørgeskemaundersøgelse
(Opfølgningsstudie)

Sammenhængen mellem forældres mediering, venners mediering
og børn og unges seksuelle adfærd
og holdninger.

12-17 år
(Gennemsnit = 15 år)

528 hollandske børn og uge
(51% piger)

Studiet understøtter Nathansons teori om, at forældre og venner
får modsatrettede roller i unges liv, men finder interessant nok
også, at deltagernes seksuelle erfaring synes at komme før mediering samt at børns og unges kommunikation om seksuelle emner
med forældre og venner har større betydning for deres adfærd og
holdninger end mediebrug i hvert fald blandt pigerne.

Den grå litteratur
Organisation

Titel og årstal

Studiedesign

Fokus

Aldersgruppe

Data

Børnerådet

Børneindblik: Rige børn leger bedst på nettet
(2014)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitsstudie) samt kvalitative interviews

Familiens økonomi og unges viden om
privatliv på nettet

Skoleelever på 7. klassetrin

2.683 danske elever har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Der er desuden gennemført gruppeinterviews med
i alt 20 elever fra 8. klasse på to forskellige skoler.

Børnerådet

Børneindblik: Unge har ikke kontrol over deres
online-liv (2014)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitsstudie) samt kvalitative interviews

14-åriges behov for viden om medier

Skoleelever på 7. klassetrin

2.683 danske elever har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Der er desuden gennemført gruppeinterviews med
i alt 20 elever fra 8. klasse på to forskellige skoler.

Børnerådet

Børneindblik: Ubehagelige oplevelser er en del
af mange børns liv på nettet (2014)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitsstudie) samt kvalitative interviews

13-åriges oplevelser på nettet

Skoleelever på 7. klassetrin

2.713 danske elever har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Der er desuden gennemført gruppeinterviews med
i alt 19 elever fra 7. klasse på to forskellige skoler.

Børns Vilkår

Digital Dannelse i børnehøjde: Del 3 - Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen (2019)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsstudier) samt kvalitative interviews.

Skolebørns samt forældres oplevelser
med digitale medier i hjemmet og i skolen

Skoleelever på 4. og 7.
klassetrin

Børns Vilkår

Digital Dannelse i børnehøjde: Del 4 – Skolebørn og dataetik (2019)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsstudier) samt kvalitative interviews.

Skolebørn og dataetik

Skoleelever på 4. og 7.
klassetrin

Det Kriminalpræventive Råd

Fra barndommens gade til cyberspace (2017)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsdata), fokusgruppeinterviews
samt analyse af registerdata

Ungdomskriminalitetens udvikling og
baggrund. Rapporten beskæftiger sig
ikke specifikt med online kriminalitet,
men med kriminalitet i bred forstand

Skoleever på 8. og 9.
klassetrin

1.875 danske børn i 4. klasse og 1.490 børn i 7. klasse samt
708 forældre har besvaret hver sit spørgeskema. Kvalitative
interviews med 46 børn på 4. og 7. klassetrin samt 18
voksne.
1.875 danske børn i 4. klasse og 1.490 børn i 7. klasse samt
708 forældre har besvaret hver sit spørgeskema. Kvalitative
interviews med 46 børn på 4. og 7. klassetrin samt 18
voksne.
1.213 unge fra Allerød Kommune, Gladsaxe Kommune samt
nordjyske ’landdistrikter’ har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, mens 64 børn og unge har deltaget i 12 fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaundersøgelsen sammenlignes i rapporten med tilsvarende undersøgelser foretaget
i perioden fra 1979 til 2010.

Det Kriminalpræventive Råd

Unges kriminelle adfærd på nettet (2018)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitstudie), kvalitative interviews,
netnografiske feltstudier

Unges digitale kriminelle adfærd samt
hvordan og hvorfor forskellige digitale
kriminalitetsformer praktiseres

Spørgeskemaundersøgelsen: 12-25 år
Interviews: 14-25 år

Surveydata fra Ungeprofilundersøgelsen 2016, hvor der
indgår besvarelser fra ca. 49.000 danske unge under uddannelse. Kvalitative interviews med 34 unge, som både er blevet rekrutteret online og offline samt 10 ekspertinterviews.
Netnografiske observationer af onlinefora, heriblandt sider
for ulovlig billeddeling, Reddit- og Facebook-grupper.

Medierådet for Børn og Unge

Undersøgelse om sikker internetbrug (2017)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitsstudie)

Forældres bevidsthed om samtykke og
deres børns digitale rettigheder

Forældre til børn i alderen 8-15 år

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af YouGov og
omfatter ca. 1.000 danske forældre.

Medierådet for Børn og Unge

Undersøgelse af forældres syn på deres børns
brug af YouTube (2020)

Spørgeskemaundersøgelse (Tværsnitsstudie)

Forældres syn på deres børns brug af
YouTube

7-14 år

Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på 1.004 forældres
besvarelser, som har børn i alderen 7-14 år, der bruger YouTube.

Medietilsynet (Norge)

Barn og medier (2010, 2012, 2014, 2018, 2020)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsdata)

Børn og unges brug og oplevelser af
medier

2010-2014: 9-16 år
2018 og 2020: 9-18 år

Der blev indsamlet ca. 3.400 besvarelser fra norske børn og
unge i 2020, ca. 4.800 i 2018 og ca. mellem 1700-2300 de sidste tre år. Undersøgelsen fra 2010 suppleres af en forældreundersøgelse, som omfatter 1.000 forældre til børn i

alderen 9-16 år. Spørgeskemaundersøgelsernes resultater
sammenholdes over tid.
Medietilsynet (Norge)

Foreldre og medier (2016, 2018)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsdata)

Forældres syn på børns brug og oplevelser af medier

2016: Forældre til børn
i alderen 1-16 år
2018: Forældre med
børn i alderen 1-18 år

Ca. 2.000 norske forældre har besvaret spørgeskemaet i
hver undersøgelse. Undersøgelsernes resultater sammenlignes over tid.

Nordisk Ministerråd

Er sociale medier faktisk en trussel for unges
trivsel? (2019)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitsstudie), analyser af PISA-data
samt kvalitative interviews

Sammenhængen mellem de unges brug
af sociale medier og deres trivsel i nordiske lande

14-29 år

1.160 unge fra de nordiske lande har deltaget i spørgeskemaet. PISA-data er baseret på omkring 77.600 respondenter på 14-15 år fra Norden. Kvalitative interviews med eksperter, herunder forskere og NGO’er.

Statens medieråd (Sverige)

Ungar & medier (2012/13, 2015, 2017 & 2019)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsdata)

Børn og unges medievaner og holdninger om medier

9-18 år

Spørgeskemaet er hver gang blevet udsendt til ca. 4.0005.000 svenske børn og unge med undtagelse af 2012/13,
hvor spørgeskemaet blev sendt ud til ca. 2000. Der er blevet
udsendt to forskellige spørgeskemaer, hvor det første er
målrettet børn i alderen 9-12 år og det andet henvender sig
til unge i alderen 13-18 år. Svarprocenten har ligget mellem
33-42% på tværs af år. Resultaterne sammenlignes på over
tid i rapporterne.

Statens medieråd (Sverige)

Föraldrar & medier (2012/13, 2015, 2017 og
2019)

Spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsdata)

Forældres holdninger til
deres børns mediebrug, beskyttende
aspekter af medieindhold og meninger
om skadelig medieindflydelse

Forældre til børn i alderen 9-18 år

Spørgeskemaet er blevet udsendt til ca. 4.000 svenske forældre pr. gang bortset fra 2012/13, hvor spørgeskemaet
blev sendt ud til i alt 2.000. Svarprocenten har variereret
mellem 34-41%.

Undervisningsminsteriet (udarbejdet af Epinion)

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet (2018)

Spørgeskemaundersøgelse (tværsnitsstudie) samt kvalitativt casestudie

Børn og unges,
læreres og forældres kendskab til it-sikkerhed og god dataadfærd

12-25 år

Der er gennemført surveyinterviews med 4.488 unge, 1.791
forældre og 161 lærere. I forbindelse med det kvalitative casestudie er der blevet udvalgt seks skoler. På hver skole er
klasseundervisningen blevet observeret, der er blevet afholdt fokusgruppeinterviews med lærere samt gennemført
kvalitative interviews med skoleledere, it-ansvarlige og elever. Herudover er der blevet indsamlet skriftligt materiale
såsom skolens it-politik og undervisningsmateriale ift. it.
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Bilag D - Definitioner
Begreb
Parental mediation

Definition
Parental mediation defineres i rapporten som forskellige
strategier forældrene bruger til at påvirke barnets online
aktiviteter, fx ved at sætter rammer for omfang og indhold. Dvs.
strategier forældre benytter til hhv. at styrke deres børns
udbytte og minimere deres risiko ved benyttelse af digitale
medier.

Parental control

Parental control/forældrekontrol defineres i forskningen som
forældres aktive begrænsning af børn og unges mediebrug
gennem for eksempel regler eller software.
Parental monitorering defineres i nogle tilfælde i forskningen
som ’overvågning’ og således som en meget restriktiv
forældretilgang, og i andre tilfælde i forståelsen opmærksomhed
og interesse og som en mindre restriktiv forældretilgang.

Parental
monitorering

Parenting styles

Shitposting

Parenting styles dækker over forskellige typer af
forældretilgange fx autoritativ, autoritær, eftergivende og laissez
faire tilgang til forældreopgaven. Begrebet bruges ikke
konsekvent omkring de samme forældretilgange.
Shitposting defineres i rapporten som adfærd i digitale grupper,
hvor unge primært udbreder og udveksler negative vurderinger
af andre og hinanden.

Grooming

Grooming defineres i denne rapport som den proces/hændelse,
når en person gennem en periode får opbygget en relation til en
anden part, typisk fremmede person, som den fremmede
(mis)bruger negativt og med tvang i relation til seksuel eller
kriminel adfærd.

Online chikane

Online chikane defineres i denne rapport som gentagende
negativ og uønsket kontakt og/eller eksponering, hvor en person
fx kan opleve, at en profil bliver ved med at anmode om
følgeskab, trods gentagende afvisninger, gentagende tagging i
opslag mod eget ønske eller fx gentagende negativ online
omtale af personen overfor tredjepart(er). Chikane forstås ved
hændelser gentaget mere end to gange.

Økonomiske
forretningsmodeller

Økonomiske forretningsmodeller defineres i denne rapport som
den metode, der af spil og andre online platforme anvendes til at
opnå indtægt og merforbrug. Fx spil hvori det er muligt at
tilkøbe skins, udstyr, lootboxes mv. I de økonomiske
forretningsmodeller er der ofte tale om mikrotransaktioner, dvs.
køb af mindre beløb. Gennem de økonomiske
forretningsmodeller kan der defineres en online valuta, så online
køb ikke er opgivet i kroner og ører.

1

Demand et al. (2018)

Lootboxes

En lootbox kan købes i et computerspil og er en virtuel kasse
indeholdende tilfældige genstande. Disse genstande kan
eksempelvis være virtuelle guldmønter, der kan bruges i spillet,
et særligt kraftfuldt våben eller andre virtuelle genstande, som
man typisk skal bruge mange timer på at spille sig til i spillet.

Risiko

Der er ofte en glidende overgang mellem lovlig og ulovlig digital
adfærd. I denne rapport dækker begrebet ”Risiko-unge” over
unge, som er eller har været involveret i aktiviteter som online
mobning, shitposting eller chikane og dermed har en såkaldt
digital risikoadfærd. De færdes inden for de samme online
miljøer som nogle kriminelle, og potentielt er de i risiko for at
glide ind i kriminelle aktiviteter 1. Risikoadfærden kan både bestå
i potentielt at gennemføre kriminelle aktiviteter eller udsættes
for kriminelle aktiviteter (gerningsmand vs. offer).

Bilag E - Indsatsbeskrivelser
Digital Dannelse
Udgiver

Indsatstype

Navn på indsats

Beskrivelse

Henvisning

Målgruppe (alder)

Gratis/ikke gratis

Medierådet for Børn og
Unge, Center for Digital
Pædagogik og Red Barnet

Onlineguide

”Der er så meget forældre ikke forstår…”

Onlineguiden ”Der er så meget forældre ikke forstår” indeholder viden, vejledning og inspiration
til, hvad forældre skal være opmærksomme på,
når deres børn går online. Guiden formidler viden
om børnenes liv, leg og læring med internettet, sociale medier samt digitale spil. Konkret indeholder
den bl.a. 11 råd til, hvordan man som forældre kan
håndtere børnenes online-liv. Guiden findes også i
en trykt pixiudgave, der kan bestilles gratis.

Link

Forældre til 7-12årige

Gratis

Medierådet for Børn og
Unge, Center for Digital
Pædagogik og Red Barnet

Podcast

”Der er så meget forældre ikke forstår…”

Podcasts udarbejdet i relation til ”Der er så meget
forældre ikke forstår”. Som led i forældreguiden
indgår forskellige podcast med situationer fra
hverdagslivet. Der er fx podcasts om børns liv og
leg med medier, forældre og børn fortæller om mediebrug og aldersgrænser på spil og de sociale medier samt om regler for børns mediebrug og køb af
spil og apps.

Link

Forældre til 7-12årige

Gratis

Medierådet for Børn og
Unge

Film

”Forældre som digitale rollemodeller”

Medierådet har lavet tre film målrettet forældre,
som viser, hvordan forældre også er digitale rollemodeller for deres børn. De tre kampagnefilm omhandler billeddeling, mobiletikette og online privatliv og giver forældre anledning til at overveje og
reflektere over deres egen digitale dagligdag – ikke
mindst i forhold til deres børn.

Link

Ikke målrettet bestemt aldersgruppe

Gratis

Red Barnet

App

”SoMeDigMig”

SoMeDigMig er en app, som er udviklet på baggrund af viden om, at mange forældre gerne vil tale

Link

Forældre til 9-14årige

Appen kan downloades gratis på alle

med deres børn om deres liv på digitale medier,
men føler det er svært at involvere sig. Formålet
med appen er derfor at facilitere samtaler mellem
forældre og barn om det digitale liv. Barn og forældre skal på skift svare på dilemmaer og spørgsmål
om alt fra sociale medier til regler for mediebrug,
memes, selfies og emojies. På den måde kan både
forældre og børn få en større forståelse for hinandens digitale vaner.

smartphones, der
har Android eller
iOS som styresystem.

Red Barnet

Podcast

”So.Me.Mor.Far”

So.Me.Mor.Far er en podcast af Red Barnet med Michael Schøt som vært, som har til hensigt at give
forældre et bedre indblik i børn og unges liv på nettet. Podcasten udkommer ugentlig, hvor Schøt taler med tre unge om et nyt emne, som involverer
de unges liv på digitale og sociale medier. Emnerne dækker alt fra god mobilstil i forskellige situationer til regler og retningslinjer, forældres kønsdiskrimination og billeddeling.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Appen downloades
på iTunes, Spotify
og mange af de andre store podcastafspillere.

Red Barnet

Onlineguide

”Din digitale vejviser”

I ”Din Digitale Vejviser” får forældre råd og vejledning til, hvordan man taler med sit barn om de
ting, der kan give problemer på nettet, og som kan
være svære at snakke om. Ligesom i trafikken har
børn behov for forældre, som holder dem i hånden, viser vej og lærer dem at styre uden om farerne, hvilket ”Din Digitale Vejviser” handler om.
Temaerne er fx ”Forebyg og Undgå Digital Mobning”, ”Konflikter på nettet” og ”Digitale Børnelokkere”.

Link

Forældre til 7-11årige

Gratis

Red Barnet

Onlineguide

”Bliv klogere på dit
barns digitale liv”

Generel side med gode råd og viden om børns digitale liv. På siden kan man som forælder læse
mere om fx børns skærmtid og mediebrug, og Red
Barnet kommer med konkrete råd, som forældre
kan bruge, hvis deres barn har haft ubehagelige
oplevelser på nettet som mobning og digitale
krænkelser.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Digital Pædagogik støttet af @lliancen

Onlineguide

”Forældreguiden –
forstå fem platforme
på fem minutter”

Guide til de mest populære ’skjulte’ platforme på
nettet, der ikke er ’klassiske sociale medier’. Siden
handler om Discord, 4chan, 8chan, Reddit og Dark
Web. Der er lavet film samt beskrivelser om platformene, og der er gode råd og redskaber til, hvordan man som forælder kan tage snakken med deres børn om platformene og det indhold der findes
på disse.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår i samarbejde med TDC

Onlineguide

”Forældre i en digital
verden”

Guide til de mest populære sociale medier. Under
hvert medie kan man finde viden om, hvordan og
hvorfor børn og unge bruger dem samt eksperters
råd til forældre. Herudover er der også guide til
gode dialogvaner om sociale medier, hvor forældre kan finde råd og forslag til at få gang i dialogen
med deres børn om deres oplevelser og brug af sociale medier.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår

Quiz

”Forældre i en digital
verden”

Gennem quizzen kan forældre teste, hvilken forældretype de er. Er der fx strenge regler i hjemmet
omkring brug af digitale medier eller må barnet
selv bestemme? Gennem forskellige beskrivelser
af situationer testes forældrenes reaktion.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Digital Pædagogik

Rådgivningstjeneste

”Forælder-sms’en”

Anonym SMS-Chat, hvor forældre uforpligtende
kan skrive ind for at få råd om stort og småt i forbindelse med den til tider svære rolle som forælder, herunder også digitale problemstillinger.
SMS’en er altid åben, og forældre kan skrive ind,
når det passer dem.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår

Nyhedsbrev

”Nyhedsbrev”

Nyhedsbrevet er til forældre, som fx gerne vil have
mere viden om, hvordan de kan lære deres børn at
navigere i en digital verden.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis, men kræver
tilmelding

Børns Vilkår

Rådgivningstjeneste

”ForældreTelefonen”

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre
og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

børn. ForældreTelefonens hjemmeside indeholder
også generel viden om børns skolefravær, mobning og digitale liv, som forældre og pårørende kan
læse. I forhold til børns digitale adfærd kan man
f.eks. læse om billeddeling, gaming, cybersikkerhed samt de forskellige sociale medier.
Red Barnet

Leksikon

”Leksikon til forældre”

Leksikon til forældre, hvor der kan hentes hjælp til
at forstå de platforme, sociale medier, spil, værktøjer, udtryk og fænomener, som er en del af børn
og unges digitale liv. Under beskrivelserne af de
forskellige medier findes også rådgivning til, hvordan man som forælder kan forholde sig til barnets
brug af mediet.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Digital Pædagogik

Blog/artikler

”Blog: For forældre”

Stor informationsside med viden til forældre fx nyeste viden om forskellige sociale platforme og gaming, privatindstillinger på platformene mv.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Skolelederforeningen
og SundDigital

Onlineguide

”Guide til forældre
om børn og digitale
vaner”

Guiden henvender sig til forældre og giver konkrete anbefalinger til, hvordan man som forælder
kan hjælpe sit barn til gode digitale vaner. Materialet er lavet som en pjece i A3-form eller A4-form,
som kan hænges på køleskabet og bruges som
grundlag for dialog på forældremøder eller lignende.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Skolelederforeningen
og SundDigital

Film

”Sunde digitale vaner starter i hjemmet”

Film om sunde digitale vaner i hjemmet, hvor speciallæge og forfatter Imran Rashid (SundDigital) giver gode råd om sunde digitale vaner i hjemmet.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Bibliotekernes online itkurser (Ekurser.dk)

Podcast

”Digital adfærd og
netetik for forældre”

Podcast om, hvordan man som forælder skal forholde sig, når ens barn skal i gang med sociale medier. Gennem podcasten får forældre en række
gode råd til, hvordan de håndterer de udfordringer
der følger, når de har givet børn lov til at bruge de
sociale medier. Der bliver ligeledes præsenteret en

Link

Målrettet forældre til
børn, der skal i gang
med at bruge sociale
medier.

Gratis

række dilemmaer, som forældre bør forholde sig
til.
Bibliotekernes online itkurser (Ekurser.dk)

Film

”Virale trends – en
guide til forældre”

Filmen går bag om hvilke trends og tendenser, der
florerer på nettet, særligt YouTube, for at kigge
nærmere på, hvad forældre skal være opmærksomme på, hvis de har børn på de sociale medier.
Kurset kan give anledning til nogle gode snakke
med sit barn eller f.eks. på et forældremøde i klassesammenhænge, hvis emnet digital dannelse er
på dagsordenen i skolen.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Digital (ud)dannelse (Institut for Kommunikation Københavns Universitet)

Brætspil

”Emoji-spillet”

Formålet med emoji-spillet er at skabe dialog mellem forældre i klassen eller mellem forældre og
elever omkring betydningen af emojis. I spillet forholder deltagerne sig til forskellige udsagn ved
brug af emojis, og man skal herefter gætte, hvad
der menes med den konkrete emoji.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Medierådet for Børn og
Unge

Onlineguide

”Taler du med dit
barn om YouTube”

Materialet giver inspiration til en god dialog om
brugen af YouTube. Der er mulighed for, at man
kan teste barnets tilgang til YouTube og få opmærksomhedspunkter som forælder alt efter om
YouTube bruges til leg, socialt mv. Der er samtidig
lavet en ordbog til YouTube, der vises forskellige
typer af YouTube videoer mv.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Sex og Samfund

Onlineguide

”Flyveklar på de sociale medier”

Gennem siden kan forældre blive klogere på, hvad
deres barn laver online, og hvordan man bedst
klæder barnet på til livet på de sociale medier. Der
er bl.a. gode råd til, hvordan man kan ruste barnet
til de sociale medier, en film om god stil på nettet
samt beskrivelser af forskellige sociale medier fx
Facebook, Instagram, SnapChat og Tito.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Vores digitale børn (Frederiksberg Bibliotek)

Online Community (Facebook gruppe)

”Vores digitale børn
– et community for
forældre”

”Vores digitale børn” er et community for forældre,
der ønsker indsigt og sparring i forhold til emner og
spørgsmål omkring deres børns digitale liv og

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis, kræver adgang via Facebookgruppe

færden. Gennem ”Vores digitale børn” får forældre
adgang til relevant viden, dialog med andre forældre samt konkrete øvelser. Formidlet af fagpersoner som arbejder med børn og unges digitale dannelse.
SSP Odense

Onlineguide

”Gode råd til forældre”

Siden giver gode råd til forældre i forhold til, hvordan de kan hjælpe deres børn med en sund adfærd
på nettet og de sociale medier. Der er samtidig mulighed for, at forældre kan blive klogere på de særlige kendetegn ved digital risikoadfærd.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Skole og Forældre

Onlineguide

”Digitale medier”

På siden kan forældre finde inspiration og få gode
råd til, hvordan de kan hjælpe deres børn med at
navigere og færdes trygt i den digitale verden. Der
findes bl.a. en guide til, hvordan man hjælper børn
til et godt digitalt liv, og forskellige artikler om digital mobning, YouTube og hvordan man lærer sit
barn at blive en kritisk mediebruger.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Skole og Forældre

Onlineguide

”7 gode råd til kontaktforældre om digitale medier”

Magasinet skolebørn giver gode råd til kontaktforældre om digitale medier, herunder hvordan digitale medier sættes på klassens dagsorden, fokus
på digital mobning i antimobbestrategi mv.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Snap Inc. (producenten
bag SnapChat)

Onlineguide

”Forældreguide til
Snapchat”

Forældreguide til SnapChat, som bl.a. beskriver
hvad SnapChat er, privatlivsindstillinger i SnapChat, populære funktioner i SnapChat, sikkerhedstips, tips til den gode samtale om SnapChat og en
Snap-ordbog.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Digital Dannelse

Onlineguide

”Guide: Børns digitale fællesskaber”

Guide til børnenes digitale fællesskaber. For medierne YouTube, SnapChat, Instagram, Facebook og
Messenger, taktik, Discord, Ome.tv, F3, Jodel, Reddit og Yubo beskrives platformen, aldersgrænsen
samt fordele og ulemper.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Sex og Samfund

Inspirationsmateriale til
forældremøder

”Til Forældremødet”

Sex og Samfund

Dilemmakort

”Dialog om online
trivsel – dilemmakort”.

Medierådet for Børn og
Unge

Inspirationsmateriale til
forældremøder

”Digital genial”

Inspirationsmateriale til forældremødet om hvordan man kan have dialog om krop, grænser, sprog
og trivsel. Der er på siden tre film, der kan bruges
som korte oplæg til dialog om bl.a. sociale medier,
hvor børn fortæller om, hvordan de bruger sociale
medier, og forældre kommer med eksempler på,
hvordan de prøver at støtte børnenes trivsel på sociale medier.
Aktiviteten handler om en række dilemmakort, der
præsenterer forskellige situationer, som man kan
opleve som forældre til elever i 3. og 4. klasse. Kan
fx bruges på forældremøder eller til drøftelse i mindre forældregrupper.
Aktiviteter til forældremødet om bl.a. billeddeling,
spil og sociale medier, børns digitale anbefalinger,
online adfærd, forældreengagement og mobilpolitik. Man kan plukke efter behov i inspirationsvideoer og øvelser. Der er bl.a. caseøvelser omkring
konkrete udfordringer vedrørende konflikter,
chatgrupper, hadeprofiler mv.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Link

Målrettet forældre til
børn i 3. og 4. klasse

Gratis

Link

Målrettet forældre til
børn i mellemtrinnet.

Gratis

Gaming
Udgiver

Indsatstype

Navn på indsats

Beskrivelse

Henvisning

Målgruppe (alder)

Gratis/ikke gratis

Medierådet for Børn og
Unge, Det Humanistiske
Fakultet ved Københavns Universitet

Onlineguide

”Computerspil og
konflikter i familien –
en forældreguide”

Guiden henvender sig til forældre, som oplever, at
deres børns brug af computerspil skaber konflikter
i hverdagen, men den kan med fordel også læses
af fagprofessionelle, som arbejder med børn. Forældreguiden indeholder viden og eksempler på
hverdagskonflikter relateret til computerspil mellem barn og forælder og giver forslag til, hvordan
disse konflikter kan håndteres. Guiden indeholder
desuden scenarier, hvor forældre kan læse om
konflikterne set fra barnets perspektiv. Herudover
indeholder guiden fem råd til forældre om,

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

hvordan de kan håndtere deres børns brug af computerspil.
Medierådet for Børn og
Unge, Det Humanistiske
Fakultet ved Københavns Universitet

Brætspil

”Den besværlige labyrint”

I den besværlige labyrint skal forælder og barn
sammen navigere igennem en labyrint, hvor de
møder dilemmaer, som involverer computerspil.
Forældre og barn skal her sammen blive enige om
et råd til en konfliktramt familie, før de kan bevæge sig videre i labyrinten. Dilemmaerne er baseret på 10 dilemmakort som fx handler om, hvad
man må spille, hvor længe man må spille og hvornår man må spille.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Medierådet for Børn og
Unge og ANGI Nordic
2018

Onlineguide

”Børn, unge og computerspil – en forældreguide”

Generelle råd og vejledning til forældre omkring
computerspil, forklaring af PEGI aldersmærkning
og vejledning til forældreindstillinger på forskellige devices og spilkonsoller.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Red Barnet

Onlineguide

”Få styr på dit barns
gaming”

Gennem siden kan forældre blive klogere på gaming-universet og lære hvordan man spørger ind
til barnets gaming. Der er på siden konkrete råd til,
hvordan man spørger ind til barnets gaming samt
en kort film om børn, der gamer.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Scammed.dk (drevet af
Center for Digital Pædagogik)

Onlineguide

”Til forældre – bliv
klogere på dit barns
forhold til skins her”

Forældreside som gør forældre klogere på skins og
handel med skins. Der er en guide til, hvad skins er
og hvordan de fungerer samt gode råd til, hvordan
man som forælder snakker med sit barn om skins,
gaming og trading. Problematikker som berøres,
er bl.a., at børn bliver snydt og franarret skins og
barn har mistet adgang til konto og skins.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Scammed.dk (drevet af
Center for Digital Pædagogik)

Rådgivningstjeneste

”Til forældre – bliv
klogere på dit barns
forhold til skins her”

Man har som forælder mulighed for at sende en
anonym sms til Scammed.dk og derigennem få
rådgivning, hvis ens barn er blevet scammed (franarret skins).

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår

Onlineguide

”Kom ind i kampen”

Gennem siden gives forældre en bedre forståelse
af, hvorfor børn bliver så optaget af spillene, og
hvorfor det f.eks. kan være svært at slukke. Siden
kommer med konkrete råd om gaming til forældre
samt beskriver, hvad man skal have øje for, når
man taler med barn om gaming. Endelig indeholder siden film med gamingekspert samt film med
forældre, der gamer sammen med deres børn. Endelig er der uddybende beskrivelser af Fortnet, Minecraft, Rolex og Count ér Strike/CS Go, herunder
hvad man skal være opmærksom på.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Ludomani

Onlineguide

”Forældre – spiller
dit barn”

På siden kan forældre finde svar på spørgsmål omkring spil og spilkulturer blandt børn og unge, herunder hvorfor spillet er så dragende, tidskrævende
og hvorfor koster det penge. Der er råd og vejledning ift. hvordan man kan skabe gode rammer for
spil og forældre kan hente inspiration til, hvordan
de fx kan spørge ind til deres børns spil og forebygge konflikter.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Ludomani

Onlineguide

”Det kan du gøre
som forælder”

Gennem hjemmesiden får forældre gode råd til at
sætte gode rammer for deres barn computerspil.
Siden indeholder bl.a. information om gaming,
ofte stillede spørgsmål, en guide og gode råd til,
hvordan man kan tale med barn om computerspil
samt et registreringsskema, hvor man kan rammesætte aftaler omkring hvor meget gaming må
fylde.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Ludomani

Rådgivningstjeneste

”Det kan du gøre
som forælder”

Chatrådgivning, hvor forældre har mulighed for at
stille spørgsmål omkring deres barns gaming.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Skole og Forældre

Onlineguide

”Giv dit barn gode
gaming vaner”

Forældreguide omkring computerspil, som giver
råd om, hvordan forældre kan hjælpe deres børn
til at få et sundt forhold til skærmen. Under siden
findes ligeledes henvisning til bl.a. artikler om forskellige spil som Fornite, FIFA og Counter Strike,
hvor det beskrives, hvad man som forælder skal
være opmærksom på.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Digital Dannelse

Onlineguide

”Guide: børnenes
yndlingsspil”

I guiden kan forældre læse mere om de mest populære computerspil blandt børn og unge, herunder
fordele og ulemper ved de enkelte spil. Spillene,
der beskrives, er Fortnite, Minecraft, Roblox,
CS:GO, Call of Duty, Grand Theft Auto samt platformene Steam og Twitch.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

HYDR Esport

Online oplæg

”LIVE med forældrene”

LIVE med forældrene er et samtalekoncept for forældre. Det beskrives som en blanding mellem et
talkshow og et forældremøde, hvor forældre har
mulighed for at stille spørgsmål til relevante eksperter. Live med Forældrene bliver streamet på
Facebook via siden HYDR Esport. På Facebook siden ligger også tidligere udsendelser fx med temaerne: ”Er det virkelig så svært at forstå børns gaming?”.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis, man får adgang via Facebook
side.

Digitale krænkelser (billede- og videodeling, grooming og fx sexafpresning)
Udgiver

Indsatstype

Navn på indsats

Beskrivelse

Henvisning

Målgruppe (alder)

Gratis/ikke gratis

Børns Vilkår

Kampagne

”Kunsten at dele”

Kampagnen ”Kunsten at dele” handler om at få
flere forældre til at tænke sig om en ekstra gang og
gå i dialog med deres børn, inden de deler billeder
af dem på de sociale medier. Kampagnen indeholder bl.a. kampagnefilm om sharenting og gode råd
til deling af billeder.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår

Onlineguide

”Digitale krænkelser”

Siden indeholder beskrivelser af forskellige typer
af digitale krænkelser (ulovlig billed- og videodeling, grooming og sexafpresning) samt gode råd til,
hvad man som forælder kan gøre, hvis ens barn
udsættes for en digital krænkelse. Siden indeholder samtidig film om, hvad lovgivningen siger om
billeddeling samt beskrivelse af relevant lovgivning. Endelig indeholder siden en film samt cases
om digitale krænkelser fra børnetelefonen.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår

Quiz

”Digitale krænkelser”

Quiz vedrørende forældres viden om digitale
krænkelser. Quizzen tager udgangspunkt i konkrete cases, hvor forældrene gennem deres svar
får viden om, hvorvidt de svarer rigtigt eller forkert.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Rigspolitiet og Trygfonden

Onlineguide

”Den sikre side – billeddeling”

Siden indeholder råd til, hvordan forældre kan tale
med deres børn om sikker billeddeling samt opridser de lovgivningsmæssige rammer og giver viden
om, hvad man kan gøre, hvis barnet har fået delt et
billede fx i forhold til kontakt til politi, rådgivningstjeneste mv. Endelig er der en film om, hvordan
ulovlig billeddeling opleves.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Rigspolitiet og Trygfonden

Onlineguide

”Den sikre side – personer du møder på
nettet”

Siden indeholder råd til, hvordan forældre kan tale
med deres børn om, hvordan de beskytter sig selv
på nettet i forhold til kontakt med fremmede. Siden opridser de lovgivningsmæssige rammer og
giver viden om, hvad man kan gøre, hvis barnet har
været udsat for digitale krænkelser (grooming) fx i
forhold til kontakt til politi, rådgivningstjeneste
mv. Endelig er der en film om kontakt med fremmede.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Red Barnet

Rådgivningstj
eneste

”SletDet”

SletDet er en rådgivningstjeneste, som forældre
kan kontakte, hvis deres barn har oplevet noget
ubehageligt på nettet fx fået delt private eller
krænkende billeder uden samtykke eller været udsat for andre ubehagelige oplevelser såsom mobning, hacking eller stalking på nettet. Red Barnets
rådgivere kan kontaktes enten gennem telefon,
brevkasse, chat eller chatbot.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Red Barnet

Onlineguide

”Sådan taler du med
dit barn om krænkelser på nettet”

Red Barnet har på siden samlet en række gode råd
til, hvordan forældre hjælper deres børn, hvis de er
blevet krænket eller har modtaget eller delt krænkende indhold. Der er gode råd i forhold til, hvordan man taler med ens børn om digitale sex krænkelser, deling af krænkende materiale og hvordan
barnet kan bidrage til en god digital kultur.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Sex og Samfund

Onlineguide

”Tal med dit barn
om deling af billeder
online”

Gennem siden får forældre hjælp til at tage snakken med deres børn om grænsen mellem lovlig og
ulovlig deling af billeder. På siden er der bl.a. gode
råd til snakken, information om lovgivning mv.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Sex og Samfund

Podcast

”Start snakken # Podcast om grænser
online”

Podcast omkring grænser online, hvor det undersøges, hvorfor børn og unge deler billeder med
hinanden, og det diskuteres, hvordan forældre bør
gå til deres børn, når det handler om grænser på
digitale medier. I podcasten indgår medieforsker,

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

ekspert fra Sex og Samfund samt en mor, som fortæller om egne erfaringer.

Sex og Samfund

Nyhedsbrev

”#Start Snakken –
gode råd og tips til
de svære emner”

#StartSnakken er et nyhedsbrev fra Sex og Samfund, hvorigennem forældre kan få gode råd og
tips til, hvordan man tager de svære snakke med
ens barn. Gennem nyhedsbrevet får man samtidig
adgang til artikler og podcasts.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis, men kræver
tilmelding

Sex og Samfund

Spil

”Den ultimative forældredyst”

Den ultimative forældredyst giver forældre 6 udfordringer, som gør dem klar til at tage 6 samtaler
med deres børn om grænser og billeddeling på de
sociale medier. Forældredysten består af 6 mails
med tips, tricks, viden og information.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis, men kræver
tilmelding

Politi

Onlineguide

”It-relaterede seksualforbrydelser”

Siden beskriver IT-relaterede seksualforbrydelser;
digitale sexkrænkelser, grooming, overgreb mod
børn på nettet (børneporno) og sextortion. Under
hvert emne beskrives ’værd at vide om fænomen’,
’nyttige links’ samt beskrivelse af, hvordan man
anmelder.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børne- og Undervisningsministeriet i
samarbejde med Red
Barnet, Sex og Samfund
og Børns Vilkår.

Film

”Digital krænkelse –
dialogfilm til forældre”

Film til forældre om deling af krænkende billeder
samt film til forældre om god tone. På siden findes
desuden gode råd om til forældre om unges sociale liv på nettet samt henvisninger til sider, som
man kan rette kontakt til, hvis man som ung har
fået delt krænkende materiale.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Medierådet for Børn og
Unge, Red Barnet og

Kampagne

”DELT”

Projektet DELT handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Center for Digital Pædagogik.

styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at
kunne omgås intimt billedmateriale på nettet.
Som en del af projektet er der blevet udarbejdet en
bog af journalist Milla Mølgaard ”DELT – En bog til
unge om digitale sexkrænkelser”. Forældre kan
læse om emnet på siden eller få mere viden om
emnet ved at læse de gratis tilgængelige cases.

Mobning, chikane mv.
Udgiver

Indsatstype

Navn på indsats

Beskrivelse

Henvisning

Målgruppe (alder)

Gratis/ikke gratis

Red Barnet

Onlineguide

”Bliv klogere på dit
barns digitale liv konflikter og mobning på nettet”

På siden får forældre gode råd til, hvordan man
kan forebygge og stoppe konflikter og mobning
online. Konflikter eskalerer hurtigere på nettet, og
det er lettere at misforstå hinandens beskeder, når
kropssproget mangler, og derfor har børnene ofte
brug for hjælp til at løse online konflikter. Siden giver rådgivning i forhold til, hvad man kan gøre som
forælder samt har en konkret øvelse i form af en
konflikttrappe, som børn og forældre i fællesskab
kan bruge i løsningen af konflikter.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Red Barnet

Onlineguide

”Bliv klogere på dit
barns digitale liv –
bliver mit barn mobbet på nettet?”

Siden er til forældre, der oplever, at deres barn bliver mobbet på nettet. På siden kan forældre læse
mere om mobning, om tegn på at børn bliver mobbet, og hvordan man kan handle, hvis ens barn bliver mobbet digitalt.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Bibliotekernes online itkurser (Ekurser.dk)

E-kursus

”Digital adfærd og
netetik for forældre:
Hvad gør man når
det går galt”

E-kursus for forældre i form af film og konkrete råd.
Handler om hvordan forældre håndterer digitale
problemer, når det først er gået galt fx hvis barnet
mobbes eller har delt nøgenbilleder. Udover

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

konkrete råd beskrives muligheder for yderligere
rådgivning samt de lovgivningsmæssige rammer.

Digital Sikkerhed
Udgiver

Indsatstype

Navn på indsats

Beskrivelse

Henvisning

Målgruppe (alder)

Gratis/ikke gratis

Center for Digital Pædagogik

Onlineguide

”For forældre”

Siden indeholder en vejledning til privatindstillinger til de sociale medier, som er mest populære
hos børn og unge (bl.a. SnapChat, YouTube,
TikTok og Instagram). Herigennem kan forældre
hjælpe deres børn med at beskytte sig selv på de
forskellige apps og medier samt tage snakken om,
hvordan man bruger medierne med omtanke,
hvad der er sjovt ved dem, og hvad der potentielt
kan være problematisk.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børns Vilkår

Onlineguide

”Hjælp dine børn i
cybersikkerhed”

Siden indeholder viden om cybersikkerhed, herunder gode råd til dialogen med børn og viden om,
hvorfor og hvordan børn kan ende i nogle situationer på nettet, hvor han eller hun ikke længere kan
bunde. Der er en film, hvor cyberekspert fortæller
om, hvilke onlinefarer børn typisk møder og hvordan man som forælder kan afværge dem eller
håndtere dem.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Børneulykkes fonden i
samarbejde med Egmont Publishing

Kampagne

”Tryg på nettet med
Anders And”

Gennem kampagnen ”Tryg på nettet med Anders
And” kan børn og unge samt forældre gennem
sjove lege og læringsmaterialer blive klogere på en
tryg og spændende digital hverdag. Der er bl.a. et
Anders And hæfte, som børn og voksne kan læse
sammen og herigennem tale om nye digitale emner.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Rigspolitiet og Trygfonden

Onlineguide

”Den sikre side:
passwords”

På siden kan man læse mere om børn og unges forhold til passwords og få tips til, hvordan man bedst
beskytter sig mod hacking. Siden indeholder bl.a.
gode råd til brug af passwords, hvordan man laver
et ekstra godt password og hvilke lovgivningsmæssige muligheder, der er, hvis man bliver
hacket, og hvordan politiet kan håndtere det. Endelig er der en film om, hvordan hacking kan foregå.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Sikker Digital

Quiz

”Familiedysten – kan
I spotte de digitale
fælder”

I familiedysten skal børn og forældre svare på
spørgsmål og derigennem få viden om, hvorvidt de
falder for de digitale svindelnumre. Nogle af opgaverne skal løses i fællesskab, og nogle skal besvares af forældre og børn hver for sig.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Sikker Digital

Kampagne

”Familien vs. svindleren – et klik kan
ændre alt”

Indeholder familiespil (test og challenge) om svindel på de sociale medier, svindel i spil og svindel i
forbindelse med handel på nettet. Herudover er
der bl.a. film og gode råd om svindlernes tricks og
hvordan man som familie kan sikre sig mod digital
svindel.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Borger.dk

Onlineguide

”Forældreguide –
det kan og må unge”

Guiden fokuserer på it-sikkerhed, herunder gode
råd om it-sikkerhed, potentielle trusler samt henvisning til yderligere viden.

Link

Forældre til 13-18årige

Gratis

Forbrugerrådet Tænk
og TrygFonden

App

”Mit digitale selvforsvar”

Appen ”mit digitale selvforsvar” er en gratis app,
der hjælper forældre med at være sikre online og
holder dem opdateret på digitale trusler. Appen giver råd og vejledning til uheldige situationer som
man som forælder eller ens barn kan komme ud
for, når man færdes online. Appen holder forældre
opdateret om bl.a. fup-mails, falske konkurrencer,
digital svindel eller trusler mv. Sker skaden vejleder appen med konkrete råd til at løse problemet.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis, kan hentes
via app store eller
google play

Forbrugerrådet Tænk

Onlineguide

”Sådan beskytter du
dit barn på nettet”

Telenor

Onlineguide

Medierådet for Børn og
Unge, Red Barnet og
Center for Digital Pædagogik.
Medierådet for Børn og
Unge, PET, Trygfonden,
Nordisk Ministerråd og
Nationalt Center for Forebyggelse af ekstremisme.
Medierådet for Børn og
Unge, PET, Trygfonden,
Nordisk Ministerråd og
Nationalt Center for Forebyggelse af ekstremisme.

Onlineguide

”Forældreguide: Få
styr på privatindstillingerne til SnapChat, Instagram og
TikTok”
”Persondata-hvafor-noget”?

Online-magasin

”Nettets vildveje –
om løgn, manipulation og propaganda
online”

Podcast

”Nettets vildveje –
om løgn, manipulation og propaganda
online”

Guiden handler om børnesikkerhed på nettet og
forskellige muligheder for som forældre at kontrollere, hvad børnene kan se. Guiden beskriver fx beskyttet søgning hos google, beskyttet tilstand på
YouTube, forældreindstillinger ift. streamingtjenester, sociale medier mv.
Forældreguide omkring privatindstillinger for
SnapChat, Instagram og TikTok.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Link

Ikke målrettet konkret aldersgruppe

Gratis

Giver forældre viden om persondataforordningen
og viser vej til, hvor der kan findes mere viden, så
forældre kan hjælpe børn og unge med at passe på
egne persondata.
Online-magasin om unge, radikalisering og ekstremisme, hvor der gives indblik i emner som ytringsfrihed, hate speech, fake news, ekkokamre, filterbobler, algoritmer, grooming og digitale fodspor.
På siden findes ligeledes forskellige film.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgrupper

Gratis

Link

Ikke målrettet konkret aldersgrupper

Gratis

Forskellige podcasts om maskinen bag internettet,
ytringsfrihedens vilkår online, fake news, kildekritik, hate speech.

Link

Ikke målrettet konkret aldersgrupper

Gratis
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Bilag G - Metodebeskrivelse
Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende metoder:
 Vidensafdækning af nyere forskning om forældres rolle som beskyttende faktor ift.
børn/unges risikoadfærd på nettet og understøttelse af forældrerolle.
 8 gruppeinterviews med 38 børn fra mellemtrinnet
 38 individuelle interviews med unge fra udskolingen
 42 interviews med forældre til børn i alderen 10 -17 år
 25 interviews med aktører
 Afdækning af relevante danske indsatser
 3 workshops/møder samt en række supplerende interviews, der kvalificerer
konklusioner, anbefalinger og overblik over indsatser

Figur 1. Undersøgelses- og analysedesign
1. Afdækning af
vidensgrundlag

2. Interviews
med forældre,
børn, unge og
aktører

3. Afdækning af
relevante danske
indsatser

4. Afholdelse af
workshops til
kvalificering af
resultater

Vidensafdækning
med et specifikt
fokus rettet mod
forskningen i børn og
unges online
risikoadfærd og
forældrestrategier

Gennemførsel af
38 personlige
interviews med
unge fra 14-17 år,
8 gruppeinterviews
med 38 børn fra
10-13 år, 42
interviews med
forældre samt
gennemførsel af 25
interviews aktører
(praktikere og
eksperter).

Afdækning af danske
indsatser, der har til
hensigt at involvere
forældre i deres børns
online liv.
Afdækningen af
relevant praksis
gennemføres dels via
interviews med
forældre og aktører,
afdækning af viden fra
studier/forskning samt
gennem snowball
sampling og søgning
på internettet.

Gennemførsel af
workshops med
relevante aktører, som
skal bidrage til at
kvalificere
konklusioner og
anbefalinger fra
undersøgelsen.
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Vidensafdækning af nyere forskning
For fremgangsmåden i forhold til vidensafdækningen (se bilag B)
Interviews med børn, unge og forældre
Rekruttering af skoler til undersøgelsen
Børn, unge og forældre er blevet rekrutteret gennem skoler i Danmark. Undersøgelsen
har været afgrænset til forældre og børn med gennemsnitlige socioøkonomiske
ressourcer. For at finde frem til børn, unge og forældre indenfor undersøgelsens
målgruppe (familier med gennemsnitlige socioøkonomiske ressourcer) er der taget
udgangspunkt i data fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende skolernes
socioøkonomiske reference.

Skolernes socioøkonomiske reference
Datagrundlaget for udvælgelsen af skoler er baseret på data fra Børne- og Undervisningsministeriet,
som hvert år i forbindelse med opgørelse af karakterer i grundskolen, udregner en socioøkonomisk
reference for hver af landets skoler. Formålet med udregningen af den socioøkonomiske reference er
at udregne skolernes forventede karaktergennemsnit på baggrund af elevsammensætningen ift. køn,
etnisk oprindelse, forældrenes uddannelse og indkomst mv. Socioøkonomisk refererer således til
elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et
sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.
I beregningen indgår følgende faktorer på individniveau: elevens køn, elevens alder, elevens herkomst
og oprindelsesland, forældrenes højeste fuldførte uddannelse, forældrenes arbejdsmarkedsstatus,
forældrenes bruttoindkomst, forældrenes ledighedsgrad, familietype, antal børn og placering i
børneflokken.
På baggrund af data vedrørende den socialøkonomiske reference har vi fundet frem til en
gennemsnitlig socioøkonomisk reference på 7 med en ganske lille standardafvigelse. Der er herefter
blevet opstillet et kriterium om, at skolernes socioøkonomiske reference skal være inden for et interval
på 6,9-7,1.

Herudover er kommunernes størrelse samt geografisk spredning inddraget som
kriterier i forhold til den endelige udvælgelse af skoler.
Kontakten til skolerne er for størstedelen af skolerne gået gennem forvaltningen.
Følgende skoler har indgået i undersøgelsen:









Bakkevejens Skole Fortuna, Esbjerg Kommune
Havbakkeskolen, Mariagerfjord Kommune
Rosendalsskolen, Mariagerfjord Kommune
Kroggårdsskolen, Odense Kommune
Paarup Skole, Odense Kommune
Nymarkskolen, Svendborg Kommune
Borup Skole, Køge Kommune
Pilegårdsskolen, Tårnby Kommune
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 Skelgaardsskolen, Tårnby Kommune
Interviews med børn og unge
Der er samlet gennemført interviews med 76 børn og unge. Der har været tale om 40
drenge og 36 piger.
Interviewene med elever fra mellemtrinnet er gennemført som gruppeinterviews. Der
er i alt afholdt 8 gruppeinterviews fordelt på 8 skoler med deltagelse af i alt 38 børn fra
4.-6 klasse.
Interviewene med elever fra udskolingen er afholdt som individuelle interviews. Der er
i alt afholdt 38 interviews med unge fra udskolingen fordelt på 8 skoler.
Gruppeinterviewet med elever fra mellemtrinnet har haft 1 times varighed, mens de
individuelle interviews har varet en halv time. Interviewene er foregået i
undervisningstiden. Alle interviewene er afholdt som personlige interviews.
Tabel 1. Oversigt over interviews med børn og unge
Kønsfordeling blandt interviewede elever

Antal

Drenge

40

Piger

36

Tabel 2. Oversigt over antal informanter fordelt på klassetrin
Klassetrin blandt interviewede elever

Antal

4. klasse

5

5. klasse

16

6. klasse

17

7. klasse

10

8. klasse

16

9. klasse

4

10. klasse

8

Vilkår for interviews
Udgangspunktet har været, at der for hver skole skulle gennemføres interviews med 10
børn og unge fordelt på hhv. mellemtrin og udskoling (med undtagelse af en 10.
klassesskole). Antallet af interviewede elever pr. skole har været mellem 4-10 elever.
Der har været tilstræbt variation i forhold til deltagersammensætningen, så der både
har været tale om børn, der lige er kommet på nettet, og unge, der har et meget aktivt
onlineliv. Der deltager i undersøgelsen børn og unge fra samtlige klassetrin fra 4.
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klasse – 10. klasse. Udvælgelsen af klassetrin er sket i dialog mellem LG Insight og
skolerne.
For børnene på mellemtrinnet er interviewene gennemført som gruppeinterview for at
sikre en større tryghed hos børnene, der derved har kunne deltage sammen med nogle
af deres kammerater. Børnene har samtidig en alder, hvor de forventes allerede at
have erfaringer med fx at bruge online spil og YouTube mv., men samtidig vil de måske
endnu ikke eller først nyligt være begyndt at bruge sociale medier som Facebook,
Instagram mv. og derfor også i begrænset omfang have været udsat for risikoadfærd.
For de unge fra udskolingen er interviewene gennemført som individuelle interviews.
Denne tilgang er valgt, fordi det metodisk vurderes mest hensigtsmæssige, da de unge
må forventes at have større erfaring med sociale medier og aktiviteter på nettet,
ligesom det må forventes, at de unge kan være i risici for andre typer af adfærd på
nettet – fx salg af stoffer på nettet mv., som den unge ikke ønsker at dele i et
gruppeinterview. Endelig er der også en forskel i forhold til behovet for forældrenes
tilstedeværelse i forhold til at guide og vejlede om brugen af nettet.
For både børn og unge er der indhentet samtykke fra forældrene ift. deltagelse i
interview, såfremt den unge er under 15 år.
Eleverne er valgt ud fra et frivillighedsprincip – dvs. dét er elever, der selv har
tilkendegivet, at de havde lyst til at deltage i undersøgelsen. Lærerne har kort
introduceret eleverne for undersøgelsen og herefter spurgt ud i klasserne om nogle af
eleverne har haft lyst til at deltage. Det eneste kriterium, der har været for
udvælgelsen, har været en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger.
Endelig har der grundet restriktioner pga. Covid 19 været forskellige hensyn, der skulle
tages i forhold til deltagersammensætningen ved gruppeinterview, fx har nogle af
gruppeinterviewene kun været afholdt med elever fra samme klasse, mens
gruppeinterviewene andre steder har været på tværs af en årgang.
En børn- og ungepsykolog har forud for interviewene vurderet interviewguides til hhv.
børn og unge for at sikre opmærksomhed omkring potentielt følsomme emner og
håndtering af reaktioner herpå. Eleverne er desuden afsluttende blevet spurgt til deres
oplevelse med interviewet, hvor de også har haft mulighed for at fortælle, hvis der har
været noget de gerne ville have lov til at fortælle i énrum (hvis der var tale om
gruppeinterview).
Der har været anvendt en semistruktureret interviewmetode, hvor udgangspunktet har
været den samme interviewguide, men der har samtidig været plads til, at spørgsmålenes
rækkefølge kunne variere, ligesom der har mulighed for at stille uddybende spørgsmål,
hvis der er spørgsmål som barnet/den unge ikke forstod. Særligt hos de yngste børn i
undersøgelsen har det været nødvendigt at kunne bryde spørgsmålsstrukturen.
Interviews med forældre
Der er som led i undersøgelsen gennemført 42 interviews med forældre fra 8 ud af de 9
deltagende skoler (for en enkelt skole lykkedes det ikke at rekruttere forældre til
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deltagelse i interview). Der er gennemført 24 interviews med forældre til børn på
mellemtrinnet og 18 interviews med forældre til unge fra udskolingen. 23 forældre har
haft flere børn/unge, som de har kunnet udtale sig på baggrund af.
Rekrutteringen af forældre til interviews er dels sket via opslag på Aula og dels via
samtykkeerklæringerne for de deltagende børn og unge, hvor forældrene også er blevet
spurgt til, om de også ønskede at deltage i interview. 22 forældre er rekrutteret gennem
samtykkeerklæringerne (og er derved forældre til børn/unge, der også har deltaget i
interview) og 20 forældre er rekrutteret via Aula.
Interviewene med forældre er afholdt over telefon for at sikre, at forældrene kunne
interviewes efter arbejde, om aftenen eller hvornår det bedst passede forældrene.
Interviewene har varet 30-45 min og er blevet afholdt som semistrukturerede interviews.
Interviews med aktører (praktikere og forskere)
Der er som led i undersøgelsen gennemført 25 interviews med aktører (forskere og
praktikere), som har bidraget med faglig indsigt i problemstillingen om forældrestøtte til
børn og unges sikre internetadfærd. De har samtidig bidraget med viden om nuværende
indsatser samt anbefalinger til fremtidige indsatser.
Fordelingen har været følgende:
 8 praktikere fx SSP-konsulenter, lærere mv.
 6 forskere
 11 eksperter fra relevante organisationer (fx Center for Digital Pædagogik, Børns
Vilkår, Red Barnet, Medierådet, Skole & Forældre).
Interviewene er grundet Covid 19 enten gennemført som telefoninterviews eller via teams
eller skype. Interviewene har maks varet en time.
Interviewene er blevet gennemført som semistrukturerede interviews, så relevante vinkler
har kunnet forfølges, og interviewene har kunnet tilpasses til den konkrete aktørs
erfaringer.
Afdækning af relevante danske indsatser
Som led i undersøgelsen er der blevet gennemført en afdækning af danske indsatser,
der har til hensigt at involvere forældre i deres børns online liv. Afdækningen af
indsatser tager udgangspunkt i undersøgelsens øvrige elementer, men bygger
derudover på en supplerende søgning. De enkelte elementer beskrives nedenfor:






Interviews med forældre
Interviews med aktører (praktikere og forskere)
Afdækning af viden fra studier/forskning
Snowball-sampling med udgangspunkt i indsatser udpeget gennem
interviews
Søgning på internettet
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Afdækning af relevante indsatser gennem interviews med forældre:
I interviews bliver forældrene spurgt til:
•
•

•

Hvilke indsatser de kender?
Hvorvidt de har gjort brug af indsatser – der nævnes konkrete eksempler på
indsatser, men det er samtidig muligt for forældrene at nævne andre
eksempler.
Hvor henter de råd og vejledning? Fx SSP, Skole mv.

Afdækning af relevante indsatser gennem interviews med aktører:
Aktører spørges i interviews om følgende:
•
•
•

Hvilke indsatser og redskaber findes der, som kan styrke forældres rolle og
involvering i barnets digitale liv?
Kan du pege på konkrete indsatser, som du kender og kan anbefale?
Hvis der er tale om organisationer/aktører, som selv tilbyder indsatser,
spørges de direkte til dette, men bliver samtidig også spurgt til, om de
henviser til andre rådgivningstjenester eller lignende som led i deres arbejde.

Gennem interviews med aktører er der således blevet afdækket konkrete indsatser,
men der er samtidig blevet peget på andre relevante indsatser, som vurderes centrale
at kigge nærmere på (snowball-sampling).
Gennem afdækning af studier/forskning
Endelig er der blevet kigget på konkrete indsatser gennem afdækningen af
studier/forskning og den grå litteratur.
Søgning på nettet
Endelig er der som supplement til de øvrige elementer gennemført en søgning hos
allerede kendte aktører/organisationer fx:
•
•
•
•
•
•

Børns Vilkår
Sex og Samfund
Red Barnet
Medierådet for Børn og Unge
Center for Digital Pædagogik
Center for Ludomani

Herudover er der gennemført en systematisk søgning via søgeord på google (se
konkrete søgeord i tabel 3).
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Tabel 3. Anvendte søgeord i google-søgning
Søgeord relateret til
Indsatser
Indsatser, rådgivning,
guidelines, podcast,
oplæg, kampagne(film).

Søgeord relateret til
Digitale medier
Digitale medier, sociale
medier, YouTube,
SnapChat, TikTok,
Instagram, Facebook,
Gaming.

Søgeord relateret til
Forældre
Forældre

Note: for hver søgning er de fem første sider gennemgået.

Den endelige indsatsoversigt er blevet kvalificeret af følgegruppen gennem en skriftlig
høring. Centrale aktører, der ikke indgår i følgegruppen (bl.a. Center for Digital
Pædagogik og Center for Ludomani mv.) har ligeledes fået sendt deres indsatser til
høring.
Kriterier for inddragelse af indsatser
Indsatserne i listen er blevet underopdelt, så fx podcasts beskrives som et
selvstændigt element, selvom de samtidig indgår som en del af en forældreside.
Herudover er indsatserne afgrænset til:
 Indsatser, der er målrettet forældre
 Indsatser, der er gratis
 Indsatser, der har fokus på forældre til børn/unge i aldersgruppen 10-17 år
eller forældre generelt set
 Primært indsatser af national karakter, da målgruppen for den endelige
rapport vil være praktikere, eksperter og forældre i hele Danmark
Afholdelse af workshops/følgegruppemøder
Der er afslutningsvist i undersøgelsen gennemført tre workshops/møder med relevante
eksperter/praktikere samt en række supplerende interviews.
To af de afholdte møder har skullet bidrage til at kvalificere anbefalinger og konklusioner.
Deltagerne i de afholdte møder har været repræsentanter fra følgegruppen.
Herudover er der blevet afholdt en workshop samt en række supplerende interviews
(4) for at vurdere muligheden for at generalisere undersøgelsens fund og anbefalinger
til mindre ressourcestærke familier. Det primære fokus for workshoppen har været på
indsatssporet dvs. omsætteligheden af indsatser til mindre ressourcestærke grupper.
Der har således været fokus på, hvad skal der til for at indsatser også kan bruges af
mindre ressourcestærke familier, herunder hvilke barrierer og potentialer er der for
denne gruppe sammenlignet med undersøgelsens målgruppe, som skal tages i
betragtning i designet af indsatser. Fx kan der være tale om familier, som har sproglige
barrierer og/eller manglende personlige forudsætninger for at tilgå almene indsatser.
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Deltagerne i workshoppen og interviews har været aktører med viden om mindre
ressourcestærke familier bl.a. SSP, skole med en under gennemsnitlig socioøkonomisk
profil, aktør fra boligsocial helhedsplan samt relevante organisationer.
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