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Tekst 1

Spørgsmål:
Er min søn afhængig af spil ?
For et år siden begyndte min søn at spille et computerspil, der hedder ”World of Warcraft”. Han har
droppet al social kontakt med resten af verden og taget 25 kg på. Hans liv handler kun om spil, fra han
kommer hjem fra skole, til han lægger sig til at sove. Nogle dage pjækker han fra skole, fordi han har
en vigtig kamp i spillet. Jeg er som mor meget bekymret og tænker på, om det vil gå over af sig selv,
eller om vi bør søge hjælp?
Svar:
Både netpoker og ”World of Warcraft” (WoW) domineres af teenagedrenge og unge mænd. Man regner med, at der er 70.000 WoW-spillere i Danmark, og på verdensplan er tallet oppe på mere end 10
millioner. Det globale rollespil WoW er af en sådan art, at mange spillere udvikler spilafhængighed.
Nogle unge bliver så opslugt af disse spil over længere tid, at de trækker sig tilbage til drengeværelset
og nærmest isolerer sig fra omverdenen. De vender rundt på døgnrytmen, deltager ikke i måltider og
pjækker fra skole. Spillerne har ikke selv nogen oplevelse af, at det kan være uheldigt og usundt. Og
det er forældre, ofte fortvivlede mødre, som tager kontakt til forskellige institutioner for at søge hjælp.
Problematisk og overdreven spil hos unge, som bor hjemme, berører hele familien. Også skolen bør tages med på råd, når der er problemer med pjæk og fravær.
Nogle steder kan SSP-konsulenter være til hjælp. Center for Ludomani kan også afgøre, om der er brug
for ekstern behandling. Børne- og ungdomspsykiatrien kan også komme på tale, hvis det er blevet
sygeligt. Der er muligvis også en skolepsykolog tilknyttet skolen, som kan gå ind i problematikken.
Spilchefen i Barnevakten i Norge Odd Arild Olsen mener, at online-rollespillet ”World of Warcraft” er
mere afhængighedsskabende end andre spil. ”Det er det spil, som flest unge udvikler spilafhængighed
til, ” fortæller han. ”Jo mere tid man bruger på spillet, jo bedre bliver man. Og spillerne bliver afhængige af hinanden, når man skal udføre store opgaver, og man føler dermed en forpligtelse overfor de
andre spillere.”
Han mener, at der er tydelige tegn forældre kan holde øje med, hvis de er bekymret for, om deres barn
er spilafhængig. ”De stopper med andre fritidsinteresser og nedprioriterer venner. Skoleresultaterne
daler, og spil går ofte ud over søvnen.” Han mener, at det er afgørende, at de unge har forældre, der
engagerer sig og sætter grænser.
I det aktuelle tilfælde, som du præsenterer i dit spørgsmål, går vi ud fra, at problemet har stået på over
længere tid, fx et halvt år eller mere. I det tilfælde vil jeg anbefale dig, at du tager kontakt med institutioner i jeres region, som tilbyder hjælp til personer, som mistrives med spilafhængighed. Det er ikke
en let situation at komme i, og det er meget flot, at du tager fat om problemet. Det er vigtigt, at du får
råd fra personer, som har dette som deres speciale.
I Danmark anbefaler kidsandmedia.dk, at forældre, som har brug for hjælp til at tackle en situation,
der tyder på spilafhængighed, tager kontakt til DanskMisbrugsBehandling eller Center for Ludomani.
Du kan også ringe til Center for Ludomani på tlf. 63 11 18 10.
Vi tror, ligesom Odd Arild Olsen, at det er meget bedre at tage det alvorligt end at lade det gå sin gang
og håbe, at det går over. Unge, som er blevet afhængige af spil som ”World of Warcraft”, er en udfordring, vi ofte støder på, og i kidsandmedia.dk mener vi, at der er behov for udvidet forskning i fænomenet, konkrete helbredstilbud til berørte familier og kompetenceudvikling i miljøer, som kan bistå
familierne.
Mvh Henrik
Henrik Smed Nielsen er cand.mag. i multimedier, ph.d.

www.kidsandmedia.dk
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Vi lever sammen, men bor hver for sig

Tekst 2

De er sammen på 5. år i træk, men har valgt at bo på hver sin adresse.
Fænomenet kaldes Living Apart Together, og for Camilla Holse og Jens
Balle letter det tilværelsen som sammenbragt familie.
21. Feb. 2014 kl. 14:00

Kæresteparret Camilla Holse og Jens Balle oplever aldrig hverdagens logistiske problemer ved at være en
sammenbragt familie. De bor nemlig ikke sammen. © DR
Af Anne Sofie Hveenegaard

Det er 100 kilometer på de jyske landeveje, der adskiller kæresteparret Camilla Holse og Jens
Balle til daglig. Hendes lejlighed ligger centralt i Herning, mens hans parcelhus er placeret i
Kolding. Hun har to hjemmeboende drenge fra et tidligere ægteskab. Han har tre børn – to af
dem er hjemmeboende. For parret er børnene en af grundene til, at de har valgt at bo under
hver sit tag.
– De går i skole i hver deres by, og så har de deres anden forælder tæt på. Det er jo mig, der
er blevet skilt, ikke mine børn. Derfor synes jeg heller ikke, de skal have nye brødre og søskende i dagligdagen, fortæller 46-årige Jens Balle.
Parret praktiserer fænomenet Living Apart Together – at leve sammen hver for sig. De er
forældre i én uge, og kærester på fuld tid i den næste. Men det er ikke kun på grund af børnene, at Camilla Holse og Jens Balle bor på hver sin adresse. Det har bestemt også sine fordele.
– Vi skændes ikke over praktiske ting så som husholdning. Hos mig er husholdningen mit
ansvar og omvendt. Jeg har min måde at sætte tallerkener i opvaskemaskinen, han har sin. Og
sådan er det også med indretningen, siger 42-årige Camilla Holse.
Faktisk har kæresteparret aftalt et fast sæt spilleregler, der gælder, når de er sammen: Den
person, de er hos, står for alle de praktiske gøremål.
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– Der kan godt ligge nullermænd, når vi er hjemme hos mig i de perioder, hvor jeg har travlt.
Men der kan Camilla ikke sige ’skal du ikke snart have støvsuget?’, for det er mit ansvar. På
den måde undgår vi at skændes over hverdagsting. Det kunne mange nok lære noget af, siger
Jens Balle.
En populær løsning
Camilla Holse og Jens Balle er ikke de eneste, der vælger at bo under hver sit tag. Ifølge Danmarks Statistik var 104.627 ægtefolk i 2003 bosat på hver sin adresse, og i 2013 var tallet steget til 114.032.
Det svarer til 5,3 procent af alle gifte personer i Danmark. Oveni kommer så alle de par, der
vælger ikke at blive gift, og som altså ikke indgår i statistikkerne. Det gælder blandt andet Camilla Holse og Jens Balle.
– Det kan da godt være, at vi skal giftes og flytte sammen en dag, men lige nu bliver det altså
ikke. Vi har jo stadigvæk hjemmeboende børn i hver vores by nogle år endnu, siger Jens Balle.
At bo med 100 kilometers afstand og kun ses hver anden uge giver parforholdet energi for
det midtjyske par. Og netop parforholdet og forelskelsen er vigtig for Camilla Holse og Jens
Balle at holde ved lige.
– Vi er meget bevidste om at være kærester, når vi er sammen. Vi er for eksempel gode til
ikke at falde om på sofaen hver aften, siger Camilla Holse.
– Vi forsøger at huske på, at vi skal være kærester i stedet for at være nogle, der bor sammen
og ordner praktiske ting. Derfor sender vi heller ikke hinanden sms’er, hvor der står ’husk mælk
og bind’. Det er vi ude over, fordi vi ikke lader der gå dagligdag i den, siger Jens Balle.
Og det er særligt den praktiske hverdag, der kan være svær for samboende ægtepar at håndtere, påpeger boligforsker ved Aalborg Universitet i København Toke Haunstrup Christensen.
Det individuelle i fokus
En anden årsag til at flere par vælger at bo hver for sig er, at langt flere i dag er økonomisk uafhængige af hinanden. Det var snarere undtagelsen end reglen for 50 år siden. Derudover er der
kommet stort fokus på det individuelle, fortæller Toke Haunstrup Christensen.
– Flere og flere søger at finde tid og rum for deres egen udfoldelse, selvidentitet – en slags
selvudfoldelse. Det er en trend, der har vokset sig ganske stor, og det kan også godt gå i konflikt med nogle af de udfordringer, der er ved at bo sammen.
Tiden til sig selv og børnene er da også noget, parret sætter stor pris på, når de er hver for sig.
– Det er også dejligt at have en uge for sig selv. Så er der ingen, man skal tage hensyn til udover børnene. Jeg skal ikke tænke på Camilla og hendes børn, for det gør jeg i de andre uger.
Selvom det ikke er alle i det midtjyske kærestepars omgangskreds, der forstår, hvorfor de
ikke flytter sammen, så får det ikke parret til at skifte holdning – i hvert fald ikke lige med det
første:
– Vi fortsætter med at bo på den her måde, det er der ikke nogen tvivl om. Det kan ikke lade
sig gøre på andre måder lige nu. Men en dag skal vi da flytte sammen. Det synes jeg da, siger
Jens Balle.
– Ja, og så bliver vi sikkert skilt, griner Camilla Holse.
www.dr.dk/Nyheder/Indland 21.02.2014
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Film

Tekst 3

Vi har glædet os til denne film; amerikansk og med store navne i hovedrollerne, kærlighed,
spænding, to mennesker mødes tilfældigt på et rejsebureau.
Mindre end et kvarter inde i filmen falder en kvinde om på en af de forreste rækker i nærheden af os. Folk råber op, man tænder lys, filmen standser. Kvinden bliver lagt på gulvet foran
lærredet, stadig bevidstløs og med sin overfrakke på, nogle tager den af hende og slår hende i
ansigtet.
Vi sidder og venter i den oplyste sal, sandsynligvis på en ambulance. Jeg kan se, at kvinden har
købt vingummi og lakrids, poserne er gledet ud af frakkelommen.
Min ven siger, at folk i det mindste kunne lade være med at gå i biografen, hvis de har tendens til thrombose. Han læser til dyrlæge og er ved at tage sin eksamen i patologi, sidder tit og
sammenligner mennesker med dyr. Han mener, at kvinden dernede minder om en gravhund:
Korte ben og den måde, hendes tunge hænger på. Jeg beder ham om at dæmpe sig. Udover den
livløse er her mindst hundrede mennesker til stede.
Min ven går ud for at hente popcorn, han kan lige så godt bruge pausen til noget fornuftigt, siger han. Jeg drikker lidt danskvand, sætter bægeret fra mig under stolesædet.
Kvinden nede på gulvet rejser sig pludselig halvt op, løfter sine arme, hun råber en høj lyd.
Så falder hun tilbage på gulvet, hårdt. Folk i salen begynder at råbe, at nu må nogen gøre noget, og hvorfor kommer ambulancen ikke. Et yngre par i nærheden af mig diskuterer, om kvinden bør ligge på ryggen eller vendes om, de er helt uenige.
Min ven kommer tilbage med varme popcorn, tyggende, jeg fortæller ham om kvindens arme
og den lyd, hun råbte. Han siger, at han nødigt ville behandle hende, at han holder sig til dyr.
Han tager en bog op af sin taske og sætter den fast i stoleryggen foran sig, begynder at læse,
han kan lige så godt udnytte tiden. Jeg spørger, hvordan han kan koncentrere sig om at læse til
eksamen her, med hundrede mennesker og den syge kvinde foran sig, de har oven i købet sat
musik på nu, soundtracket fra en stjernekrigsfilm.
Han siger, at som studerende lærer man at koncentrere sig, han har engang læst det meste
af en bog, samtidig med at han slog græs, han gjorde begge dele på under en time. Jeg spørger,
hvordan græsplænen så ud bagefter. Han ler højt; siger, at jeg ikke skal tro på alt.
En flok kvinder, sikkert en forening af en slags, laver en langsommelig afstemning om, hvorvidt de skal kræve deres penge tilbage og i stedet gå hen i en nærliggende forlystelsespark. Fortalerne vinder, kvinderne forlader biografen.
Jeg skubber til min ven og spørger, om vi også skal gå. Han mener, at vi bør vente lidt længere. Han har glædet sig til filmen og til at se den med mig, det er over et år siden, vi var i biografen sammen. Han viser mig en tegning af en geds indvolde, jeg siger, at jeg aldrig har set
noget så ubehageligt.
På et tidspunkt rejser et ældre par sig og går ned til kvinden på gulvet, hænger hendes overfrakke på et sæde og bøjer sig over hende. Det trækker flere til, en mand slår igen kvinden i
ansigtet, en anden beder ham om at lade være.
Nogle råber ned til dem, at nu må de holde op, de skal blande sig udenom, de kan gøre mere
skade end gavn. Ambulancen kommer sikkert om lidt, de må lige vente. Og flytte sig, det er
ikke noget cirkus, det her.
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Jeg forstyrrer min ven i hans læsning, spørger ham, om han ikke tror, der er sket en fejl. At der
er gået usandsynlig lang tid med at vente nu, og at jeg vil gå ud og gøre opmærksom på det.
Han siger, at det kan jeg da godt, og om jeg vil tage noget drikkelse med ind.
Der er køer over det hele, foran biografens andre sale, i kiosken, ved billetsalget. Jeg maser mig
imellem folk, vinker til en af de unge mænd, der kontrollerer folks billetter. Jeg råber til ham,
at vi stadig venter på en ambulance til sal 1. Han råber, at det ved han godt. Jeg råber, at det er
uholdbart. Han råber tilbage, at sådan er der så meget.
Jeg går igennem køen ved telefonen, beder ham, der er ved at ringe, om at afbryde sin samtale, det er en nødsituation, en syg kvinde har brug for hjælp. Han siger, at det har han også,
han er helt til rotterne, alting ramler sammen nu.
Så stiller jeg mig i køen foran baren, jeg køber en cola til min ven og går tilbage til salen.
Han har lagt bogen væk og sidder og trommer med fingrene foran sig, i takt til stjernekrigsmusikken. Jeg giver ham colaen og sætter mig.
Min ven spørger, om vi skal lege en leg for at få tiden til at gå. Han vil tænke på en genstand
i rummet, og jeg skal gætte, hvad det er. Jeg siger, at jeg ikke er i humør til den slags lege, han
siger, at det var en skam. For han havde tænkt sig at tænke på popcorn, der sidder i mit hår, og
det ville jeg aldrig have gættet.
Jeg beslutter mig for at gå hjem. Jeg vil ikke engang noget andet sted hen med min ven, ikke
på noget værtshus, ikke i nogen anden biograf. Jeg sidder og forestiller mig, at jeg siger det til
ham, at jeg går hjem nu. Han vil sige, at vi vel lige kan drikke en øl og tale om det, at han har
glædet sig til denne aften. Så vil jeg svare, at hvad tror han, jeg har, men aftenen er allerede
gået i stykker. Gået i stykker, vil han sige, gået i stykker. Han vil sidde og tænke over ordene,
imens jeg rejser mig og går. Under andre omstændigheder ville jeg have brugt sygdom som en
undskyldning, hovedpine eller kvalme, men det passer sig ligesom ikke.
Nede på gulvet, foran lærredet, kan jeg se kvinden komme til sig selv. Hun rejser sig, støtter
sig til et sæde. Folk på den forreste række løber frem for at hjælpe, med sin frie arm giver hun
tegn til, at de skal sætte sig.
Hun går op ad mellemgangen, kigger ned i gulvet. En ældre mand går efter hende med overfrakken, som hun glemte dernede. Hun tager den og forsvinder.
Nogle råber, at så kan de fandme godt slukke for musikken og få gang i foretagendet, andre
ler.
Da tæppet glider til side, begynder publikum at klappe. Jeg ser på min ven, han klapper også.
Han hvisker til mig, at jeg skal lægge mærke til lydsporet, det skulle være helt formidabelt. Jeg
forestiller mig den cola, han har drukket. At den er inde i hans krop, skvulpende og mørk. Jeg
rykker væk fra ham. En halv time inde i filmen hører jeg noget, der minder om en ambulance.
Rester, Helle Helle (1996)
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Tekst 4

Meningen med mad
Fællesspisning livsnødvendig for mennesker
overleve. Det at spise og spise sammen som en del af at leve har alt
for trange kår, slår Johannes Andersen fast.
Om et par uger udkommer hans
bog om emnet Rundt om bordet der tager sine læsere med tilbage
til hans egen barndom på landet,
hvor måltider i allerhøjeste grad
var et fællesskab som alle, børn og
voksne, fik noget ud af at deltage i.
Forfatterens ambition for bogen er beskeden.
”Rundt om bordet” er Aalborgforskers kampskrift for fælles
spisning.
Af Suzanne Tram
suzanne.tram@nordjyske.dk

A

t spise sammen er næsten en
kærlighedserklæring. Det er
nødvendigt for at udvikle sig til et
demokratisk sindet menneske.
Det er vigtigt som led i almen
dannelse, hvor man kan konversere og forholde sig åbent og tolerant
til andre mennesker.
Det er nødvendigt for at udvikle ikke bare selvtillid, men egentligt selvværd.
Det er vigtigt for at fastholde
evnen til at være social og en del
af en forsamling, hvor alle er ligeværdige.
Sådan sammenfatter 63-årige
lektor og samfundsforsker på Aalborg Universitet, Johannes Andersen, nødvendigheden af at blæse
til kamp for at fastholde det fælles
måltid for at forhindre, at vi ender
som et samfund af individualister,
der nok kan stå distancen i forhold
til alle system-instanser, myndigheder, arbejdspladser, fritidsaktiviteter og træningsmæssige sammenhænge, men som mangler
fundamentale sociale færdigheder,
fordi mad for mange er blevet noget, der kun er nødvendig for at

Rundt om bordet
- Jeg er faktisk tilfreds, hvis jeg
kan få mennesker til at stille
spørgsmålet - hvorfor skal vi spise
sammen? Så må den enkelte tumle med sine egne tanker for at nå
frem til et svar. Jeg har i bogen
skitseret en historisk udvikling og
sat den i perspektiv, men virkeligheden er nok, at de, der har mest
brug for at læse bogen, ikke er det
publikum, den får, funderer Johannes Andersen.
Det at spise sammen har gennemgået en udvikling, der i korte træk er, at det langt ind i dette
århundrede var en praktisk, logistisk nødvendighed.
Endnu tidligere var det fælles
måltid ikke nogen udpræget social
foreteelse, fordi det var bundet op
på stive former og undertrykkende regler, som f.eks. at kvinder
stod op og serverede for familien,
og at faren altid fik mest og først.
- I dag har vi en fabelagtig mulighed for at få alt det bedste ud
af at spise sammen. Kønsroller og
magtstrukturer i familien er brudt
op, der er næsten ubegrænsede tilbud om indkøb af råvarer, halv- og
helfabrikata, så al den fleksibilitet,
der i dag er nødvendig i en familie kan tilgodeses, samtidigt med
at mennesker, der lever sammen
eller ønsker at bruge tid sammen,
kan spise sammen. Der er faktisk

intet, der kan forhindre mennesker med tætte relationer i at spise
sammen, siger forfatteren.
Frihed til det bedste
Undervejs i sin bog tager Johannes
Andersen et par afstikkere ad politisk korrekte spor omkring ordentlige råvarer og måske mindre kød
på menuerne for at sikre en mere
bæredygtig produktion af fødevarer.
Men han er ikke i sit hovedbudskab hverken frelst eller fordømmende i forhold til menneskers
madvaner.
Hans hovedpointe er, at mennesker skal spise sammen for at
dæmme op for det, der for ham
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er en lovmæssighed - at mennesker er egoistiske og individualistiske dyr, der for at fungere i et
samfund må beherske en vis grad
af social tilpasning og indspisthed
med andre.
Almen dannelse
- Vi er privilligerede ved, at vi nu
er så frie, at det at spise sammen
kun skal være lystbetonet, og alle
ved et bord er ligestillede og kan
byde ind i samtale på lige fod med
de øvrige. Ved at spise sammen
kan vi gøre noget almindeligt til
noget særligt og noget særligt til
noget almindeligt. At spise sammen handler om respekt for hinanden og at være tolerante. Helt

basale og nødvendige evner for ethvert menneske, der afføder tryghed, selvværd og tillid til sig selv
og til andre, forklarer Johannes
Andersen.
Han påpeger, at det er en betænkelig udvikling, at mennesker
i dag er så gode til at være individuelt ansvarlige.
Vi er gode til som individer at
manøvrere i forhold til alle systemets instanser, vi er gode til selvregulering, organisering af tilværelsen, jobbet, fritidsinteresserne,
samtidigt med at vi bliver dårligere og dårligere til almindelig social omgang - i hans optik.
- Vi er blevet for dårlige til at
være en del af en social sammen-

Mad i farten eller alene ved bordet er farligt for mennesker, slår
Johannes Andersen fast i sin nye
bog.
Foto: Martin Damgård

hæng. Og jeg er bange for, at vi
bliver ensomme i al vores individuelle styrke, hvis vi ikke får en
dagligdags social omgang tilbage
i tilværelsen. Jeg er bange for, at
mennesker udvikler sig til personer med stor selvtillid, men svagt
selvværd.
Nordjyske Stiftstidende, 23. august 2014
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Tekst 5

Mobiltelefonerne spiller en central rolle for de unges venskaber – både når de er sammen i skolen, og når de ikke
er fysisk sammen. Fra venstre er det Nocole, Mikkel, Sofia, Christine, Magnus og Alfred, som alle går i 7.C på Sejs
Skole, ved Silkeborg. Foto: Mathilde Bech

Børn og unge tilbringer
markant mindre tid sammen
Venskaber: Børn og unge har aldrig været i tættere kontakt, end de er i dag. Men deres venskaber dyrkes i stigende grad online frem for fysisk samvær. Hvad betyder
det for de unges udvikling og sociale liv? Eksperterne er
uenige.
TEA KROGH SØRENSEN
tea.krogh@jp.dk

P

å ganske få år er der sket en
dramatisk ændring i måden,
danske børn og unge er sammen på.
De unge tilbringer mindre
og mindre fritid i fysisk selskab
med deres venner. Til gengæld
er onlinesamværet med venner
og bekendte vokset massivt – de
unge er i næsten konstant kontakt med omverdenen og hin-

anden via Facebook, Instagram,
Snapchat, Skype.
Det fastslår en række forskere, som Jyllands-Posten har talt
med, og tendensen bekræftes af
tal fra bl.a. Center for Ungdomsstudier, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og fra Børnerådet.
I 2008 var hvert fjerde mellemtrinsbarn (3. til 7. klassetrin) i fritiden fysisk sammen
med en eller flere venner hver
dag. I dag er det kun hver tien-

de, fremgår det af tal fra Center for Ungdomsstudier. Samme tendens kan aflæses i skolebørnsundersøgelsen fra SIF:
For 10-12 år siden var næsten
hver fjerde 15-årige sammen
med venner mindst fem aftener
om ugen. Nu gælder det kun for
ca. hver tiende 15-årige pige og
hver syvende dreng. Og alt i alt
er omfanget af de unges fysiske samvær med venner halveret på 10-12 år, fastslår professor Bjørn Holstein fra SIF.
Ifølge forskerne skyldes udviklingen især, at de unge i stedet er sammen online. Fra hver
deres værelser sms’er de, skyper, chatter, ser serier, spiller spil, liker og kommenterer
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hinandens fotos, opdateringer,
blogs og videoer.
Børnerådets nye medieundersøgelse dokumenterer, at
97 pct. af de 13-14-årige har
mindst én profil på et socialt
medie, som de bruger flere gange om ugen. Samlet set er 67
pct. på nettet mere end to timer
om dagen. 38 pct. er på nettet
2-4 timer om dagen, og knap en
tredjedel (29 pct.) vurderer, at
de bruger mere end fire timer
om dagen på at være på nettet.
»I dag har børn og unge langt
flere bekendte end tidligere, de
har lige så mange venner som
tidligere, men de er langt mere
alene,« siger leder af Center for
Ungdomsstudier ungdomsforsker Søren Østergaard.

Vi er ved at få
en generation af
tosprogede børn,
for børn og unge i
dag kommer fra en
helt anden digital
virkelighed end
deres forældre og
har et helt andet
sprog.

Voldsomme ændringer
Samme pointe har SIF-professor
Bjørn Holstein:
»I disse år oplever vi meget
store og voldsomme ændringer
i børn og unges samvær. Den
fysiske kontakt er gået dramatisk ned, mens den elektroniske
kontakt omvendt er steget dramatisk. De unge sidder i langt
højere grad på hver deres værelser og er i kontakt med hinanden via de sociale medier. Vi
ved endnu ikke præcis, hvilke
konsekvenser det har for de unges sociale liv og relationer, at
de tilbringer mindre tid fysisk
sammen, for det er nyt og helt
ubelyst, men vi vurderer, at de
unges ændrede samværsformer
skaber en markant polarisering,« siger Bjørn Holstein.
Han peger på, at de børn,
som i forvejen er tæt integreret
i venskabsgrupper, får kæmpe
fordele af e-kommunikation og
de sociale medier, fordi de kan
holde tættere og hyppigere kontakt med alle deres venner, bekendte og kontakter – også internationalt. Derimod bliver de
kontaktsvage børn endnu mere
marginaliserede som følge af
udviklingen.

»De får måske ingen likes på
Facebook, ingen invitationer eller intet svar, når de skriver til
nogen. Udviklingen ser ud til
markant at gavne i forvejen velfungerende børn, men til gengæld skabe alvorlige problemer
for det marginaliserede mindretal,« siger Bjørn Holstein.
Uanset om man som ung
har et solidt netværk eller ej,
går man glip af vigtige dimensioner, når samværet er online
frem for fysisk.
»Når man sidder over for hinanden, kan man have øjenkontakt, man kan se mimikken,
røre ved hinanden og aflæse følelser. Det er en meget mere informationsgivende kontakt at
være fysisk sammen frem for at
være sammen på chatten,« siger
Bjørn Holstein, der knytter den
øgede ensomhed blandt danske
unge til udviklingen væk fra fysisk samvær.
Psykolog og professor emeritus Per Schultz Jørgensen understreger, at de sociale medier giver børn og unge en række
nødvendige kompetencer, men
han er bekymret over, at deres
samvær i stort omfang nu foregår online.

Jacob Brøndum Pedersen,
ekspert i digital dannelse

»De risikerer at leve i en bekræftelseskultur, hvor deres
selvopfattelse hele tiden er afhængig af, at der er nogen, som
giver dem tilbagemelding, likes,
støtte, anerkendelse. Man bliver
måske glad for de 200 likes nu
og her, men det rummer ingen
dybere værdsættelse af ens personlighed. Dannelsesprocessen
ændrer karakter i disse år, og
yderstyringen får endnu et hak
opad i de overfladiske netværk,«
siger Per Schultz Jørgensen.
Er ikke bekymret
På Aalborg Universitet har lektor på Institut for Kommunikation Malene Charlotte Larsen
lavet flere forskningsprojekter
om, hvordan børn og unge agerer på de sociale medier. Hun er
generelt ikke bekymret over deres onlineliv med likes, tweets
og selfies, selv om hun er enig
i, at de sociale medier kan forstærke ensomheden blandt de
børn, som er uden for de andres
fællesskab.
»Det er hårdt for dem, når
de på Facebook, Snapchat og
Instagram konstant kan se, hvor
sjovt de andre har det – uden
selv at være en del af fællesskabet. Men de sociale medier kan
faktisk også være en måde at få
brudt ensomheden på. Man kan
finde nye venner uden for omgangskredsen via forskellige
onlinefællesskaber, og man kan
på en helt anden måde end tidligere finde venner uden for skolen, klubben, lokalområdet,« siger hun.
Malene Charlotte Larsen oplever, at børn og unge bruger de
sociale medier som et supplement og ikke som en erstatning
for fysisk samvær med vennerne.
De unge er i langt tættere
kontakt med hinanden end tidligere, og det er en løbende kontakt, der er spredt ud over en hel
dag, og som ofte foregår samtidig med, at de foretager sig alt
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Bedømmelseskriterier,
skriftlig fremstilling niveau G

MAJ15-009

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad
eksaminandens præstation opfylder de faglige mål.
Der lægges vægt på, at:
a)	skriveidéen er tydelig
b)	teksten er overskuelig og sammenhængende med
begyndelse og slutning
c)	sproget, herunder ordforråd og syntaks, er
forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i forhold til
kommunikationssituationen
d)	den valgte opgave er besvaret.
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