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Nyhedsbrev nr. 19 - april 2022 
De vil findes! 

 

 

 

”Børn glemmer lettest, hvad de har hørt, mindre let hvad de har set, men aldrig 
hvad de har udført”. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Det citat stødte jeg 
på i bogen; Teknologiens testpiloter af Camilla Mehlsen. Hukommelsen 
sidder ikke kun i hjernen, men i hele kroppen. Særligt skarpt på mine 
sanseminders parkeringsplads, står den sure lugt af skolens gymnastiksal. I en 
parallel mindeparkering genkalder jeg lyden af mit ene knæ, da det i en 
fodboldkamp, blev ”losset til hjørne” af en heroisk fightende knægt fra Faxe.  
Rousseaus ord står til troende. Jeg ved, at (mine) børn let glemmer, hvad de 
har hørt. Et kvalificeret eksempel, kunne være ny-klassikeren: ”Du må kun 
bruge din iPhone/iPad i 45 minutter!” Det glemmer de let! 
 
For børn og unge i dag, medfører de evige digitale sociale forbindelser, at der 
bliver længere mellem det, de fysisk udfører og klarer. Du, den digitale 
immigrant, deler verden med en digital urbefolkning, hvis digitale liv du ikke helt 
forstår og ikke tør udfordre. Det kan være svært for dig som forælder, at 
komme op med et alternativ, du tror vil kunne matche deres digitale slikbutik; 
iPad´en! Du ender med, at tage ”ja-hatten” på og give lov til mere iPad tid, end 
først tænkt. Flere forældre har fortalt mig, at de ikke foreslår aktiviteter ”uden 
strøm” længere. iPad´en sænker konfliktniveauet og vinder. Uden kamp. 
 
Men tag Svend Brinkmann i hånden og ifør dig ”nej-hatten” eller ”måske-
hatten”. Det er okay at være skeptisk og negativ – også når det gælder børns 
tid bag skærmen. Men det kræver dit fysiske medlemskab. Her i påsken havde 
vi gode venner på besøg og det, børnene husker, er ikke iPad-tiden. De husker 
gemme-løbe-legen i haven med både voksne og børn. Gemmeleg gemmer på 
en dobbelthed. Vi ønsker ikke at blive fundet, og alligevel ønsker vi det. Bare 
ikke først. Så i en solskinsdækket have, fuld af forår og sommerfugle i maven, 
legede vi gemme-løbe-leg og samlede minder til den mentale P-plads. Når 
alternativet til skærm inkluderer dit fællesskab, så er børn – børn. Nye 
teknologier kommer til. Det skal du navigere i. Hjælp dit barn med at forstå, at 
teknologi aldrig er en let genvej til læring. Undervejs dukker der altid en uventet 
knold op. Selvom verden bliver stadig mere digital, vil mennesket fortsat være 
den bedste lærer! Børn gider godt dine alternativer. Børn vil findes. Find dem!  
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