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Gruppepres pga. computerspil
Om det sociale og computerspil
Spørgsmål:

Har I kends kab til fors kning, der bes kæftiger s ig
med hvilke kons ekvens er, voks ens pil kan have for
børn? Og hvem på børnenes s kole kan vi evt. s øge
rådgivning hos ? Eller i andre ins tans er? Og har I
en holdning i dette dilemma?

Kære brevkas s e,
Ved ikke helt, om I er de rette at henvende s ig til,
men nu fors øger jeg:

På forhånd tak for jeres input A

Jeg har et par tvillingedrenge på s nart 12 år, der ikke overras kende - er meget interes s erede i at
s pille computer. Det gør de ogs å i s tor s til. Hvad de
s piller har s kiftet over tiden. Det handler ogs å
meget om, hvad kammeraterne s piller.

S va r :
Kære A

Og det er netop derfor, vi er kommet i et dilemma.
Over halvdelen af klas s ekammeraterne må nu
s pille s pil, der har en alders græns e på 18 år.

I har tvillingedrenge på 12 år, der, ikke
overras kende, s om du s elv s kriver, er meget
optaget af at s pille computers pil. Det har hidtil
ikke været noget problem hverken for jer eller for
dem, fordi du og din mand har s at nogle regler for
s pillene, s om drengene har accepteret. De
handler blandt andet om, at alders mærkningen
tages højtidelig. Derfor har drengene ikke fået lov
til at s pille computers pil for voks ne (18 år)
hjemme hos jer s elv, mens I har lukket øjnene for,
at de s pillede de ”forbudte” s pil hos deres
klas s ekammerater. Det er s ket i en anerkendels e
af, at forældre har fors kellige holdninger til, hvad
de tillader deres børn, s om I ikke kan blande jer i,
og at I naturligvis ikke kan is olere jeres børn.

Det har vi kæmpet meget imod. Græns en er der vel
af en års ag, og vi har holdt fas t i, at når eks perter
har vurderet, at et s pil er for de helt s tore drenge,
s å har mindre s tore drenge ikke godt af at s pille
det.
Men det begynder at være et problem for dem
s ocialt. De vil rigtig gerne have kammerater med
herhjem og s pille 'voks ens pillene', og de vil gerne
kunne s nakke med og s pille med, når
kammeraterne er i gang. Vi har til nu lukket øjnene
for, at de har s pillet de forbudte s pil hos
kammeraterne, men det er nu ikke længere nok. Og
kammeraterne begynder at s tikke til vores
drenge. A t de da heller ikke må noget, og det er da
for tøs eagtigt ikke at måtte s pille. A lle s iger de, at
de da s elvfølgelig ikke kunne finde på at gøre de
ting, de gør i s pillene (det er primært s kydes pil,
der er tale om, s om fx Call of duty).

Nu er I imidlertid kommet under s tærkt pres med
hens yn til at tillade voks ens pillene inden for jeres
egne fire vægge. Å rs agen er, at kammeraterne,
efter s igende, s tikker til jeres drenge og driller
dem med, at det er for tøs eagtigt, at de ikke må
s pille os v. Når jeg s kriver ”efter s igende” er det
fordi jeg ikke kan gennems kue, om det er noget I
har hørt pers onligt, eller det er noget, s om
tvillingerne har fortalt jer. Hvis det er det s ids te,
kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er
et ældgammelt trick over for forældre at pres s e
dem med at s ige: A lle de andre må. Jeg/vi er de
enes te, der ikke må, og nu er vi uden for!

Vi anerkender, at der er s tore s ociale gevins ter,
når børn har en fælles interes s e, men er meget
bekymrede for, at de voks enorienterede s pil kan
s kade vores drenge i deres fors tåels e af rigtigt og
forkert i verden. Vi anerkender ogs å, at andre
forældre har andre holdninger end os og øns ker
ikke at gå ind og påvirke deres handlinger. Men vi
er nu i tvivl om vi s kal bøje af på vores principper,
s impelthen fordi vores drenge kan komme til at
føle s ig for meget udenfor.

Jeres drenge er 12 år og dermed i præpuberteten.
Der vil i de kommende år ops tå mange s ituationer,
hvor I vil føle jer pres s ede
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s om forældre. Mås ke knapt s å meget s om med
computers pillene, fordi det er ukendt land for
mange forældre, mods at de mere gængs e
teenagetemaer.
Jeg er overbevis t om, at der er rigtig mange
forældre til s pecielt drengene i jeres s ønners
klas s e, der er i s amme dilemma s om jer og føler
lignende frus trationer. Mås ke orker de bare ikke
at tage de ops lidende kampe med deres børn.
Derfor vil jeg fores lå, at I henvender jer til klas s ens
kontaktforældre og beder om et møde med
computers pil på dags ordenen. Hvis det ikke
allerede er blevet dis kuteret på et forældremøde,
vil det være mulighed, s elv om det s ikkert ikke kan
nås på denne s ide af s ommerferien. Men I s elv
eller kontaktforældrene kan fores lå
klas s elæreren, at en af s kolens bibliotekarer
kommer på bes øg i klas s en og fortæller om
computers pil og deres virkning. Hvis det af en
eller anden grund ikke er muligt, har jeres
kommune mås ke en biblioteks kons ulent, s om I
kan henvende jer til. Netop fordi rigtig mange
forældre er meget us ikre på, hvor s kadelige
computers pil er for deres børn, vil det ogs å være
oplagt at invitere en eks pert i eks empelvis
børnekultur og medieforbrug til en foredrags aften
for alle s kolens forældre.
Du s pørger om forældrerådgivningen har
kends kab til fors kning, der bes kæftiger s ig med
hvilke kons ekvens er voks ens pil har på børn. Ikke
direkte, men jeg ved, at fors kerne ikke er enige,
fordi der er s å mange ting, der s piller ind.
På nedens tående adres s e,
http.//www.s lks .dk/boern, er der blandt andet links
til nogle af de unders øgels er, der findes på
området. Her vil jeg fremhæve Medierådets
rapport s elv om den s tammer tilbage fra
2004, http://www.dfi.dk/~/media/Sektioner/Boern_og_unge/Medieraadet/PDF% 20filer/s aft_online_computers pil_001.as hx
Med venlig hils en Forældrerådgivningen
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