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Nyhedsbrev nr. 11 - juni 2021 
Sommerferien er også digital 

 

 

 
Mandag den 21. juni bød på 17,5 lyse timer. Årets længste dag - Sommersolhverv. Selvom 

dagene nu langsomt bliver kortere, så venter der mange lyse timer forude. Sommeren er 

kommet varmt fra start. 

Sommerferie er også familietid. Og familietid skal foreviges. Voksne er også en del af SoMe 

familien. Vi (os over 40 år) bruger Facebook og Instagram. Digitale sociale platforme som 

ikke appellerer til de unge. Fordi de unge mener, at tonen er for hård og billeddelingen er 

lemfældig! Det siger de! Mange børn har det ikke godt med at lægge ansigt til likes og 

kommentarer. Børns Vilkår lavede denne video for et år siden. Den er værd at bruge lidt 

fælles ferietid på. https://youtu.be/-slCW1Q8ALO    

 

Sommerferie er venskabstid. For de mindre børn skal der holdes liv i det strømfri netværk. 

Legeaftaler er vitale. For lidt ældre børn og unge er venskaber ikke længere udelukkende 

fysiske. I en Epinion-undersøgelse (1013 adspurgte) fra februar 2020 svarer mere end hver 

tredje ung mellem 14-24 år, at de har mindst én ven, som de aldrig har mødt ansigt-til-

ansigt. En forælder eller to kunne nok fristes til at udbryde: ”Det er da ikke et venskab”! Til 

det siger Andreas Lieberoth, Forsker i Mediepsykologi på Aarhus Universitet: ”Det her er 

rigtige venskaber. Hvis man gør ting tilfælles, som gør, at man ofte snakker sammen. Så 

ender det med at være et venskab”.  

 

Fordi man ikke kan kramme eller give hinanden en lammer, så kan et online venskab 

sagtens måle sig med fysiske venskaber. Malene Charlotte Larsen, lektor på Aalborg 

Universitet, forsker i unges brug af sociale medier siger: ”Onlinevenskaber skiller sig ud ved 

at have en særlig høj grad af intimitet og fordomsfrihed. De tænker ikke på hvordan 

personen ser ud eller hvor personen kommer fra. Det giver plads og mod til fortrolighed”.  

 

Langt størstedelen af onlinevenner ønsker ikke at møde deres bedste (online) ven fysisk. De 

er bange for, at det vil ødelægge venskabet. Vi og I skal som forældre, eller voksne guide 

børn og unge til et liv i digital- og analog balance. Som med sukker og grøntsager. 

Onlinevenskaber hører hjemme i den nederste del af den ”virtuelle kostpyramide”. Dem vi 

ligesom med økologiske kartofler, godt må bede om flere af. Online livet i sig selv, byder på 

rigeligt med ”chokofanter”.  

 

Uden at være i nærheden af en viral Breaking-News oplysning, så vil jeg lige indskyde, at 

onlineverdenen fylder enormt. Danmark er det mest digitaliserede land i Europa. Vi bærer 

maillot jaune – den gule (digitale) førertrøje. Det fordrer digital dannelse. Onlinelivet har 

skabt grobund for en ny udsathed, tydeligst blandt børn og unge. Online uenigheder fører til 

afsky. Ord slår. Hårdt. Den norske sociolog L.L. Iversen hylder ”Uenighedsfælleskaber”. Giv 

plads til uenighed. Den største online udfordring er, at nettet ingen stopklods har.  

 

Så mens du venter på app´en ”god-online-stil”, så er du den! Stopklodsen. Tak for at du 

læste med. Nyd sommeren – sammen. Både digitalt og analogt. Svigter solen eller varmer 

den for meget? Så download Red Barnets app; SoMeDigMig. Eneste fare: I bliver endnu 

klogere!  

 

Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelses- og trivselskonsulent, 30180539 www.brk.dk/digitaldannelse  
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