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MIN AGENDA

• Jeg vil have at unge lever et liv i 

overensstemmelse med det gode 

ungdomsliv  

• Jeg vil have at unge lever et 

sanseligt liv med 

• fysiske relationer 

• sved på panden 

• et klap på skulderen når de gør 

det godt, og en krammer når de 

bliver kede af det 



DISPOSITION

• Historie om en ung mand (Mark)

• Forståelser af computerspils- og onlineafhængighed

• Viktor Frankl og det værdikongruente ungdomsliv

• Hvornår bliver det et problem?



MARK PÅ 15 ÅR

• Energiforladt

• Angst for verden udenfor – særligt aktuelt 

når han skal fremlægge

• Manglende drivkraft

• Trist og kataton

• Ingen interesse for fritidsinteresser- trods 

lovende talen som fodboldspiller

• Vredesudbrud  - særligt når han bliver bedt 

om at slukke

• Skolevægring

• Inaktiv livsstil

• Lyver om sit spilforbrug

• Manglende motivation

• Er det fair? 



COMPUTERSPIL SOM SYMPTOM PÅ BAGVEDLIGGENDE 
PROBLEMER

• Manglende nærvær

• Mobning i skolen

• Akademiske nederlag

• Depression

• ADHD, Autisme andre

koncentrationslidelser

• Angst

• Problemfyldte fortællinger

• Når livets spil bliver for svært, så vender 

du dig mod et spil der passer til dine evner 

og færdigheder



COMPUTERSPIL SOM KATALYSATOR FOR STRESS, 
ANGST OG DEPRESSION

• Angst – Verden bliver ukendt 

• Du stopper med at engagere dig i 

verden

• Du stopper med at leve et liv der opleves 

meningsfuldt

• Du mister blikket for hvad der er 

meningsfuldt for dig

• Du mister færdigheder og evner, så det 

bliver svære at klare sig i verden. 



VIKTOR FRANKL OG 
PSYKOLOGIEN

• Viktor Frankl – Jødisk psykiater 

"Et menneske kan ikke overleve uden 

mening”

Et liv der leves i overensstemmelse med 

det gode ungeliv fører til en ung i trivsel

Et liv i uoverensstemmelse med det gode 

ungeliv fører til et ungt menneske med 

angst, stress og tristhed



HVORNÅR ER DET ET PROBLEM

•Vigtigt - Problem



• Jeg vil gerne være en god ven

• Jeg vil gerne være en der gør de ting jeg 

sætter mig for

• Jeg vil gerne være en søn eller datter som 

hjælper til

• Jeg vil gerne have et arbejde

• Jeg vil gerne være mere fysisk aktiv

• Jeg vil gerne lave nogle ting med mine 

venner, men de spiller alle sammen

• Hvad er vigtigt i et ungdomsliv? 

HVAD SIGER DE UNGE SELV OM DET 
MENINGSFULDE OG GODE UNGELIV?



3 OPMÆRKSOMHEDER 
FRA DABECO

• Anerkend at spillenes univers kan være 

utrolig svære at løsrive sig, og i sidste 

ende kan blive altopslugende

• Inddrag forældrene, skolerne og andre 

relevante aktører og gør dem 

opmærksomme på, at det meningsfulde 

og blomstrende ungdomsliv ikke findes i 

2D

• Find ud af hvilken ”sund” skærmpolitik 

der imødekommer jeres pædagogiske 

målsætninger. 

• P.s vær gode rollemodeller – læg egne 

digitale devices væk.



HVAD HAR VI SUCCES MED

• Sport 3*ugentligt – Ironman, halvmarathon, Nordic Race

• Sport ugentligt – Floorball, bordtennis og Nerfkrig

• Twitch kanal hver fredag, debatterer udfordringer som unge der gamer står i

• Samtaler 

• Familieinddragelse

• Skoleinddragelse
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