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KÆRE DELTAGER
I BØRNE- OG UNGEPANELET
Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra Børnerådets Børne- og Ungepanel. I den kan du læse om, hvordan du og
andre unge bruger medier, og hvad I mener om de medier, I bruger.
De tal og citater, du kan læse på de følgende sider, kommer fra de
1.932 elever, der er med i Børnerådets Børne- og Ungepanel.
I panelet har I svaret på en masse forskellige spørgsmål om
medier. I har fx svaret på, hvor meget tid I dagligt bruger på
internettet, om det bekymrer jer, at fx Facebook og Google
må dele oplysninger om jer, og om I har oplevet mobning
på nettet.
Børne- og Ungepanelets oplevelser og holdninger bliver brugt i
rapporter og artikler i den kommende tid. På den måde fortæller
vi politikere og fagfolk, hvordan unge bruger medier, og hvilke
holdninger I har til de medier, I bruger. Du kan læse rapporterne
og artiklerne på Børnerådets hjemmeside www.brd.dk.
Du og resten af Børne- og Ungepanelet skal have mange tak for,
at I har været med i undersøgelsen. Det er kun jer, der virkelig ved,
hvordan det er at være ung i Danmark. Derfor er det vigtigt at høre
om jeres oplevelser og holdninger.
Jeg håber, du synes, det har været spændende at være med i
undersøgelsen.
Mange venlige hilsner
PER L ARSEN
Formand for Børnerådet
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SÅ MEGET TID BRUGER
I PÅ MEDIER
I har sikkert hørt nogle voksne sige, at unge på jeres alder bruger for meget
tid bag skærmen eller med mobilen i hånden. Herunder kan I se, hvor meget
tid den typiske unge i Børne- og Ungepanelet bruger.

Den typiske unge bruger dagligt:
2-3 timer på nettet
1-2 timer på spil på computer, spillekonsol eller telefon
1-2 timer på at se film eller tv
1-2 timer på sociale medier (fx Facebook, Twitter, Snapchat)

Fakta: Tallene er udregnet ved at tage medianen. Hvis man stiller alle unge op på én lang
række efter deres medieforbrug, vil medianen være den unge, der står i midten af rækken.

Hvis man bruger mere end fire timer om dagen på nettet, spil, film eller
smartphonen, kan man kaldes storforbruger. Nedenfor kan du se, hvor
mange storforbrugere der er i din aldersgruppe:
•
•
•
•

29 pct. bruger mere end fire timer dagligt på nettet.
12 pct. bruger mere end fire timer dagligt på at spille spil.
5 pct. bruger mere end fire timer dagligt på at se film, tv og serier.
10 pct. bruger mere end fire timer dagligt på sociale medier.
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PÅ TOILETTET OG I
SENGEN MED MOBILEN
99 pct. af jer har en mobiltelefon, og 95 pct. har en smartphone. I Norge
har 90 pct. af de 12-14-årige en smartphone, og i England har 62 pct. af de
12-15-årige en smartphone. Uden for Europa ser det lidt anderledes ud, når
det handler om smartphones. I Indien har 70 pct. af hele befolkningen en
mobiltelefon, mens det kun er 22 pct. af befolkningen i Somalia, der har en.
Hvor og hvornår bruger I mobilen?
I spørgeskemaet spurgte vi, hvor I bruger jeres mobil. Jeres svar viser,
at telefonen er med mange steder – også på toilettet.
25 pct. af jer tjekker altid eller ofte telefonen som det første, når I slår øjnene
op og stadig ligger i sengen. For over halvdelen af jer, nemlig 57 pct., er
telefonen altid eller ofte det sidste, I tjekker, inden I lægger jer til at sove om
aftenen.
En tredjedel af jer svarer, at I altid eller ofte er på mobilen, mens I snakker
med jeres venner. Tallet er halveret, når det handler om at bruge telefonen,
mens I taler med jeres forældre. Her er det kun 14 pct., der svarer, at I altid
eller ofte er på mobilen imens.
Sidst – men ikke mindst – fortæller 39 pct. af jer, at I altid eller ofte bruger
mobilen, mens I er på toilettet. Tidsfordriv på toilettet er I ikke ene om. 69
pct. af alle voksne mænd har nemlig mobilen med, når de er på toilettet.
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ZZZZZ
Bruger du telefonen, mens du...
...ligger i sengen og skal til at sove?

57%

...ser fjernsyn
(gælder både via pc, Mac, tv og tablet)

46%

...er på toilettet

39%

...laver lektier
(til noget som har med lektierne at gøre)?

34%

...snakker med venner?

29%

...endnu ikke er stået op?

25%

...laver lektier
(til noget som ikke har med lektierne at gøre)?

18%

...snakker med forældre?

18%

37%

33%

48%

9% 35%
7% 25%
20%

2%

3%

3%
5%

29%

5%

38%

3%

42%

3%

53%

3%

66%
40%

2%

3%
15%

50%

...cykler?

Aldrig

28%

48%

11% 44%

Nogle gange/sjældent

13%

30%

14% 45%

0%

15%

39%

...har undervisning i skolen?

...spiser?

Altid/ofte

26%

2%
60%

80%

100%

Ved ikke
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Er I afhængige af jeres telefoner?
31 pct. af jer er enige eller meget enige i, at I føler jer afhængige af jeres
telefon. 41 pct. af jer svarer, at I ikke føler jer afhængige.

Jeg føler mig afhængig af min telefon
Enig/meget enig

31%

Hverken enig eller uenig

24%

Uenig/meget uenig

41%

Ved ikke

4%
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DEBAT I KLASSEN
Hvad betyder det at være afhængig af sin telefon?

Beskeder: Hvad er god stil?
Lidt mere end hver tredje af jer er meget enige eller enige i, at det er stressende, når der ligger ubesvarede beskeder og venter på telefonen. Nogle unge
oplever, at det er ekstra stressende, når man i Facebook Messenger og på
iPhone kan se, at beskeden er læst, men ikke besvaret.
Nattebeskeder og træthed
Jeres svar viser, at 30 pct. af jer en gang imellem vågner om natten og svarer
på beskeder. Svarene viser også, at dem af jer, der vågner om natten og
svarer på beskeder, oftere føler sig trætte om morgenen.

DEBAT I KLASSEN
Er der uskrevne regler om, hvor hurtigt man skal svare på en besked?
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FØLELSE AF KONTROL
PÅ NETTET
I spørgeskemaet spurgte vi, om I føler, at I har kontrol over de ting, I deler om
jer selv på nettet. 79 pct. af jer svarede, at I er meget enige eller enige i, at I
har kontrol over jeres oplysninger.
Personlige oplysninger kan være mange ting. Det kan være information om
køn, alder, hvilken skole man går på, yndlingsfilm, om man har en kæreste,
hvem ens søster er, eller hvilke sider på Facebook man kan lide.

DEBAT I KLASSEN
Hvor går grænsen for, hvilke private oplysninger I vil dele?

VIDSTE DU, AT…
Når du installerer en app på din telefon, giver du appen adgang
til forskellige ting. Mange apps kan fx kigge ned i din telefons
kontaktliste, dine seneste opkald, dine sms-beskeder, dine billeder
og din kalender.
Man kan sige, at du ’betaler’ for den gratis app ved at give en masse
personlige oplysninger til firmaerne bag appsene. Informationerne om
dig kan firmaerne bruge selv eller sælge videre til andre, der gerne vil
målrette reklamer til dig. En detaljeret profil af, hvad du interesserer
dig for, er guld værd for annoncører.
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Hvor meget koster et ’like’?
Hver gang man lægger et billede på Facebook, skriver en kommentar eller
laver en statusopdatering, deler man oplysninger med sine venner. Men
det er ikke kun dine venner, der kan have glæde af dine oplysninger. Mange
firmaer er også interesserede i at vide, hvad du godt kan lide. Firmaer kan
nemlig bruge den information til at målrette deres reklamer. Når du ’liker’ en
side, giver du firmaet bag lov til at poste på din side og dermed reklamere og
opfordre dig til at købe deres produkter.
Halvdelen af jer svarer, at I godt ved, at oplysninger fra sociale medier bruges
til at målrette reklamer, men at det ikke bekymrer jer. Det kan være udtryk
for, at nogle unge mener, det er rart udelukkende at se reklamer for noget,
man interesserer sig for. Men når Facebook eller Google forsøger at regne ud,
hvad du kan lide, så er der også en risiko for, at du ikke bliver præsenteret for
nye ting.

DEBAT I KLASSEN
Er de personrettede reklamer en service eller manipulation?

68 pct. af jer svarer, at I er meget enige eller enige i, at I har kontrol over,
hvilke personer og virksomheder der ser jeres sms’er og private beskeder på
sociale medier.
32 pct. af jer føler ikke, at I har kontrol over, hvem der ser jeres beskeder.

DEBAT I KLASSEN
Hvad betyder kontrol for jer? Ændrer I fx i jeres indstillinger
i de forskellige apps, så virksomheder eller personer ikke kan
få lov at se så mange detaljer om jer?
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Er du opmærksom på...
... at firmaer på nettet må dele oplysninger
om dig? Det kan fx være Facebook eller
Google, der deler det, de ved om dig.

25%

... at dine oplysninger fra sociale medier
(fx Instagram og Facebook) kan bruges til at
målrette reklamer til dig, fordi man kan se,
hvad du interesserer dig for?

22%

... at du efterlader ‘små spor’ om dig selv på
nettet, som virksomheder kan bruge?

29%
0%

Nej

Ja, men det bekymrer mig ikke

Ja, og det bekymrer mig meget

35%

21%

46%

13% 6% 17%

34%
20%

6% 13%

40%

21%
60%

5% 11%
80%

100%

Ja, og det bekymrer mig lidt

Ved ikke

BØRNERÅDET MENER, AT ALLE BØRN OG UNGE HAR RET TIL SELV
AT BESTEMME, HVEM DER KIGGER MED I DERES BESKEDER.
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MOBNING PÅ NETTET
5 pct. af jer svarer, at der regelmæssigt er nogen, som skriver grimme ting
til jer på et socialt medie, hvor andre kan se det – fx på jeres Facebookvæg.
Mobning på sociale medier som Facebook bliver hurtigt synligt for mange.
Man ved ikke altid, hvem der står bag beskederne, og hvor mange der har set
dem, og det kan være meget ubehageligt.

DEBAT I KLASSEN
Hvad kan man gøre for at undgå, at der bliver skrevet
grimme ting på sociale medier?

Den tavse mobning
35 pct. af jer kender nogen, der har oplevet, at andre bevidst har ladet
være med at ’like’ eller kommentere på et af deres billeder eller en statusopdatering. Det er svært at afgøre, om der er tale om mobning, når man lader
være at ’like’ eller kommentere på et billede. Men hvis man bevidst ignorerer
den samme person på et socialt medie, kan det kaldes tavs mobning.

DEBAT I KLASSEN
Er der uskrevne regler for, hvad man ’liker’ og ikke ’liker’?

BØRNERÅDET MENER, AT ALLE BØRN OG UNGE HAR RET TIL EN
MOBBEFRI HVERDAG – OGSÅ PÅ DE SOCIALE MEDIER!

12

Hvad gør I ved mobning?
Flere af jer, der har oplevet, at andre har været udsat for mobning, har gjort
noget ved det. 16 pct. har fx sagt til dem, der mobbede, at de skulle stoppe.
Herunder kan I læse, hvad nogen i Børne- og Ungepanelet har sagt om
mobningen.
”Jeg snakkede med dem og fortalte, hvor ondt det gør, og hvor ked af det
man bliver. Jeg sagde, at man skal prøve at forestille sig at være dem, der
bliver drillet. Så stoppede de.”
15 pct. af jer svarer, at I har handlet på mobningen, ved at I har skrevet til
dem, der har mobbet, og bedt dem om at stoppe.
”Jeg skrev til personen, at det var respektløst at gøre. De ville nok heller
ikke selv have det.”
24 pct. af jer svarer desuden, at I har talt med den, det gik ud over.
”Jeg var ikke selv en del af det, men jeg kunne se, at hun blev ked af det.
Så jeg gik over og snakkede med hende og fik hende til at ignorere de
beskeder, hun fik.”
Det kan være svært at sige fra over for mobningen – også selvom det ikke er
en selv, det går ud over. Derfor er det altid en god ide at fortælle det til en
voksen, så den voksne kan hjælpe med at løse problemet.
”Jeg ville selvfølgelig snakke med en voksen om det. Jeg ville nok fortælle
det til vores lærer eller skoleinspektør for at få hjælp til at få det stoppet
med det samme.”

DEBAT I KLASSEN
Hvad gør I i jeres klasse for at undgå eller stoppe mobning?
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UNGE OG MEDIER
Tilsammen tegner svarene i pixi-rapporten et billede af, hvordan I, der nu går
i 8. klasse, bruger og forholder jer til medier.
I Børnerådet mener vi, at det er vigtigt at lytte til, hvad børn og unge synes
om deres liv og om det, der optager dem i hverdagen. Men vi lytter ikke kun.
Resultaterne fra Børne- og Ungepanelet bliver brugt til artikler, rapporter og
debatindlæg, som vi sender ud i medierne og til politikere og fagfolk. Gennem
Børne- og Ungepanelet får du og andre derfor en stemme i den offentlige
debat.
Du kan læse rapporter og artikler om tidligere undersøgelser i panelet på
Børnerådets hjemmeside www.brd.dk/panelet. Til slut vil vi endnu engang
sige mange tak for, at du og din klasse er med i Børnerådets Børne- og
Ungepanel.
Jeres holdninger er vigtige. Derfor glæder vi os allerede nu til at se jeres svar
på næste undersøgelse.
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BRUG FOR EN AT SNAKKE MED?
www.børneportalen.dk er en hjemmeside, der giver børn og unge en let
og hurtig vej til rådgivning, hjælp og viden om deres rettigheder.
På Børneportalen har vi samlet en lang række af steder, hvor børn og unge
kan få hjælp og rådgivning, hvis de har et problem eller et spørgsmål,
de mangler svar på.
Du kan også læse om dine rettigheder, fx hvis dine forældre skal skilles,
du bliver mobbet, eller du er i tvivl om noget med dit arbejde.

Børnerådet
Vesterbrogade 35A · 1620 København V · Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk · www.brd.dk

