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Squid Game 

 

 

 

”Nu´ det jul igen”. Den kender du. Men kender du Squid Game? Netflix´ største succes. Serien rundede 100 
millioner seere i dens første måned (september). Sæson 2 rulles ud i efteråret 2022. Så alt vel? Ikke helt! Den 
vejledende aldersgrænse er 16 år. Men børn helt ned i indskolingen ser serien. For dig som ikke kender serien, 
så handler Squid Game kort fortalt om, at dyste i lege du muligvis selv kender fra skolegården? Squid Game 
foregår i et fremtidigt dystopisk samfund, hvor 500 dybt forgældede mennesker skal kæmpe om livet og flere 
hundrede millioner præmie-kroner. Men der er et aber-dabei. Der er mange drab. De dræbtes organer bliver 
taget ud af de livløse kroppe og opbevaret. Alt dette foregår for øjnene af alle de andre deltagere i serien, 
som er til stede.  
 

Som voksen vælger du selv at se serien. Du har måske læst om den og forberedt dig? Indskolingsbørnene gør 
sig ikke disse overvejelser, hvilket deres alder taget i betragtning, også ville lidt af en bedrift. Dit barn er højst 
sandsynligt stødt på serien gennem det sociale medie TikTok. Her florerer voldsomme memes meme | lex.dk – 

Den Store Danske eller videoklip. Squid Game lege har også fundet vej til skolegården, klasseværelserne og 
hjem i de private stuer. Børnene ser og oplever genkendelige børnelege - med dødelig udgang. Børn ”tør” 
ikke altid komme til mor og far og fortælle hvad de har oplevet. Så de går ofte alene med det uforståelige.  
 
Ifølge den britiske psykolog Sandra Wheatley, så efterlades børnene med spørgsmålet om, hvorfor 
menneskene i serien ikke hjælper hinanden? Sandra Wheatleys frygt er, at serien forstyrrer børnenes evne til 
at udvikle empati. ”Der er faresignaler i den her serie, som vores børn ikke skal adoptere”, siger Sandra 
Wheatley og afslutter med, at der i England er rapporteret om mere vold siden Squid Game´s indtog. Taber 
du i et spil i frikvarteret, så skal du, som i serien på Netflix, afstraffes korporligt. 

 
Så du, forælderen til et barn, som ikke er klar til Squid Game, opfordres til ikke vælge den fristende panikvej; 
at sælge alle devices og afmelde samtlige streamingtjenester eller gå all-in på et analogt liv. Jeg anbefaler, at 
du sætter dig ind i, hvad Squid Game er? Hvad betyder det, når de leger Squid Game i skolegården eller 
hjemme? Tag snakken med ind i skolen og lad lærerne tale med. 
 
Formand for Medierådet, Stine Liv Johannesen opfordrer til, at du som forælder deler din bekymring for, at 
dit barn eller barnets venner, ser noget der skræmmer dem. Lad barnet selv fortælle. Squid Game har 
iboende psykologiske aspekter, som et barns hjerne ikke kan begribe. Hos nogle børn bliver det uoverskueligt 
og skræmmende. Sig at ”jeg så det her meme”, og når dit barn bringer noget op fra eksempelvis Squid Game, 
så vis interesse. Sig eksempelvis at ”film kan være spændende, fordi de kan gøre ting, der ikke kan ske i 
virkeligheden”. Det er godt for børn, at vide at det er okay at være bange - også for det voldsomme og 
ukendte. Dit barns nærmeste venner er ”naturligvis” ikke bange! Her må du som forælder godt afsløre, at det 
er de højst sandsynligt nok alligevel.  
 
Indledningsvist skrev jeg at aldersgrænser er vejledende. Der hviler et ansvar på dig. Du kender dit barn 
bedst, så du vurderer. Der er stor forskel på børn, der oplever et godt gys eller bliver skræmt fra vid og sans. 
Et råd for den tvivlende er, at du altid tjekker en serie/film ud, før du kalder på junior.  

 
Herfra anbefales godt selskab og god julestemning. Glædelig jul - også selvom den ikke varer helt til Påske. 
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