
Digitale medier har fået en enorm ind-
flydelse på danske skolebørns liv, både 
i skolen, i fritidslivet og i familien. Det 
starter tidligt. Vi ser 0-2 årige børn, der 
let betjener en tablet med pegefingeren 
og swiper derudad, længe før de kan 
læse og skrive. Elever i 4.-7. kl. bruger i 
dag i snit fire forskellige digitale medier, 
de selv styrer. Uden opsyn, uden aftaler 
og opmærksomme voksne indover…

Børn fødes ind i en digital verden, hvor 
mobiler, iPads, computerspil mv. åbner 
for masser af nye, gode muligheder. 
Men er også døren ind til en verden, 
som kan påvirke børns liv og hjerner 
negativt - forstyrre koncentrationen, 
døgnrytmen, relationerne og skabe af-
hængighed, stress, socialt pres…

Så for at blive bedre til at forene det 
gode med det dårlige, har Skoleleder-
foreningen sammen med speciallæge 
og for fatter til bøger om i digital sund-
hed Imran Rashid udarbejdet en ny 
”Guide til forældre om børns digitale 
vaner” med ”9 gode råd” til forældre og 
folkeskolens elever. 

Interesser jer for hinanden
Ofte er der ikke er retningslinjer for eller 
aftaler om at bruge digitale medier med 
fornuft og omtanke. Især ikke hjemme, 
men også på skolerne kan det være en 
opgave i at lave tydeligere regler og få 
diskuteret disse regler og tidspunkter 
for brug af de mange muligheder - så 
der er fællesskab og opbakning.

Netop fordi mobiltelefoner, tablets, 
computere, spillemaskiner og sociale 
medier udgør så stor en del af børns 
hverdag, er det vigtigt, at skole og for-
ældre er i dialog om digitale vaner med 
børnene – og at skolen og hjemmet har 
en fælles forståelse af hvilke rammer 
for brugen af digitale medier. 

Det handler om at tydeliggøre fordele 
og ulemper ved de digitale vaner og 
adfærdsmønstre i skolen og familien. 
Det handler også om at få klarlagt tids-
forbrug og i familien kan man fx skabe 
’nærværs-zoner’ i hjemmet og analo-
ge dage, hvor man dyrker samværet. 
Frem for enhver sidder med sit device 
– eller endnu kortere sagt: 
Every man is on his own… 

De digitale muligheder er noget, vi 
skal lære at leve med og bruge fornuf-
tigt som så meget andet. Det er blot 
ikke så let som 
at lære at køre 
på cykel, bremse 
for rødt etc. Et af 
problemerne er, 
at de nye tekno-
logier kan ska-
be lystbetonede 
følelser a la at 
proppe sig med 
slik og popcorn. 
Se de 9 gode råd 
om at hjælpe dit 
barn til gode di-
gitale vaner på 
siden over for.

Få styr på 
forbruget
Den digitale ud-
vikling berører 
børn såvel som 
voksne, hvor 
man på nye 
mangfoldige må-
der bliver udfor-
dret på at gøre 
det, man skal, 
i stedet for det, 
man har lyst til. Det sætter folkesko-
len og jer som forældre på en ny op-
gave med både at forstå den digitale 
udfordring og håndtere den.

Et barn, der ikke lærer at kontrollere 
sine lystbetonede behov, vil tit have 

svært ved at koncentrere sig i skolen. 
Samtidig kan individuel digital under-
holdning få betydning for det sociale 
samvær i frikvar tererne, fællesskabet 
med kammeraterne i fritiden eller nær-
været i familien. 

De digitale vaner, som grundlægges i 
hjemmet, har med andre ord en enorm 
indflydelse på børns muligheder for at 
klare sig godt i livet. Men undersøgel-
ser viser, at kun ca. halvdelen af foræl-
drene til skolebørn har regler for deres 
barns brug af digitale medier derhjem-

me. 

Der for bør 
man som for-
ælder være 
mindst lige så 
opmærksom 
på det digi-
tale indhold, 
børn mødes 
med – som 
den mad, de 
putter i mun-
den. Specielt 
bør digitale 
medier ikke 
stå i vejen for 
udviklingen af 
gode søvn-, 
mad- og hvile-
vaner, socialt 
samvær, eller 
at de får et 
naturligt for-
hold til leg og 
bevægelse.

Børn har brug 
for interesse-

rede og opmærksomme voksne, der 
guider dem i, hvordan man kan udvise 
ansvarlighed på nettet, lære at kon-
trollere fx mobilen – ja, nogle gange 
kan det være nødvendigt at bede ele-
verne om at slukke skærmene og læg-
ge mobilerne væk. 

Vigtigt samarbejde mellem
skole og forældre
Skolerne skal bruge de nye muligheder, 
internettet giver for at søge viden fra hele 
verden. Børn i dag skal lære at forstå og 
bruge de digitale teknologier til alt lige fra 
kodning af programmer til kommunikati-
on. Vi skal selvfølgelig også på det områ-
de være med i front.

Men folkeskolen også spiller en afgø-
rende rolle i elevernes digital dannelse. 
Skolen skal især sørge for, at eleverne 
opnår digitale færdigheder og lærer at 
agere kritisk og etisk i en verden, hvor 
netop disse kompetencer bliver afgøren-
de i fremtiden. 
Udfordringen er, at digitale redskaber kan 
stjæle opmærksomhed i klasseværelset. 
Mange skoler har derfor mobilregler, og 
flere skoler har endda forbud mod mobil-
telefoner for at undgå digitale forstyrrel-
ser i undervisningen, eller at skærmene 
tager opmærksomheden i frikvartererne.

Nogle skoler opbevarer elevernes te-
lefoner hele dagen, andre har dem i et 
’mobilhotel’, når der er undervisning og 
opnår dermed sociale gevinster. Bedre 
udeliv og flere muligheder for at lege og 
være aktive sammen synes at hænge 
sammen med forbedringer i samvær og 
socialt miljø. 

Eksperter advarer også mod at gå for 
restriktivt til værks, fordi totale forbud 
mod brugen af mobiltelefoner i skolen 
kan medføre problemer fagligt og socialt, 
hvis eleverne ikke lærer at beherske sig i 
forhold til de nye teknologier, og hvis kun 
defineres som et fritidsmedium og ikke et 
læringsredskab. 
 Kunsten er at finde den rette balance. 
Sammen må vi i skole/hjem-samarbejdet 
skabe grundlag for at bruge teknologien, 
hvor det giver mening. Det er vigtigt, at 
digitale spilleregler aftales i fællesskab - 
i skolebestyrelsen, til forældremøder, på 
lærerværelset, i elevrådet og med bør-
nene.•

I denne stærkt digitaliserede tid, har Skolelederforeningen lavet en ny guide til skoler, børn, 
unge og deres forældre om at få styr på deres vaner og især uvaner med nye digitale medier…

“Vores mål er at lave 
en god skoledag og undervis-

ning for eleverne. 
Derfor er det vigtigt, at 
I også som forældre i 

samarbejde med skolen laver 
gode rammer og 

aftaler om elevernes 
brug af mobiler 

og andre devices.”
Claus Hjortdal

Formand for Skolelederforeningen

Gode digitale vaner 
afgør dit

barns fremtid

Et godt digitalt liv 9 råd til at hjælpe dit barn til gode digitale vaner 
1. Vis interesse og nysgerrig-
hed…
for dit barns digitale liv, som er 
en lige så vigtig del af dit barns 
liv som andre fritidsinteresser 
og måske en adgangsbillet til 
fællesskabet. Besøg de platfor-
me, sociale medier og spil, der 
optager dit barn.

2. Undersøg, hvad I siger ja til 
og vær kritisk…
inden du og dit barn opretter en 
profil. Man ’betaler’ ofte med op-
lysninger om alder, køn, kommen-
tarer og deling af links, billeder 
og lyd. Tal med dit barn om at 
være kritisk over for reklamer, 
konkurrencer, m.m.

3. Vær til stede og tilgængelig… 
for dit barn digitalt. Hjælp med at 
løse problemer opstået digitalt, 
som du ville gøre med andre 
konflikter, og tal med dit barn om, 
at man skal opføre sig over for 
andre på nettet som i virkelighe-
den. 

4. Lav regler for skærmfri tid…
hjælp dit barn med at holde 
digitale pauser. Indfør tidsbe-
grænsning. Hvis I har en regel 
om, at skærme og spil er slukket 
fx mellem 17-19, er det nemmere 
at fortælle vennerne, at han eller 
hun ikke online. 

5. Skab rutiner…
for at lære dit barn tålmodighed, 
fordybelse, at samarbejde, at 
gøre én ting ad gangen, vente på 
tur og tåle kedsomhed. Det er 
vigtigt at kunne kontrollere behov 
og opmærksomhed.

6. Følg med i skolens arbejde 
med digital dannelse…
hvis det ikke er i gang, så efter-
spørg det. Digital dannelse kan 
fx være et emne, som klassens 
kontaktforældre inviterer til dialog 
om, og som skolebestyrelsen 
kan drøfte.

7. Send ikke beskeder…
til dit barn i skoletiden. Hav 
omtanke for, at det forstyrrer, 
hvis du sender en sms midt i 
undervisningen. Hold igen, også 
selv om dit barn oplever en kon-
flikt – dit barn skal lære at løse 
konflikter selv.

8. Lær dit barn gode online-
vaner…
som at tale pænt, blokere 
ubehagelige personer, ikke dele 
private oplysninger og at slå 
privatlivs-indstillinger til. Tal om at 
spørge om lov, inden man filmer 
andre og deler det – og at respek-
tere et nej!

9. Vær en god rollemodel…
overhold selv tidsbegrænsninger 
og vær nærværende. Hvis du 
tjekker sms og mail ved middags-
bordet, sender vrede beskeder 
eller er på Facebook, mens I 
ser TV m.m., så gør dit barn det 
også.

Jannick S. Mortensen 

”
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selv om dit barn oplever en kon-
flikt – dit barn skal lære at løse 
konflikter selv.

8. Lær dit barn gode online-
vaner…
som at tale pænt, blokere 
ubehagelige personer, ikke dele 
private oplysninger og at slå 
privatlivs-indstillinger til. Tal om at 
spørge om lov, inden man filmer 
andre og deler det – og at respek-
tere et nej!

9. Vær en god rollemodel…
overhold selv tidsbegrænsninger 
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