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Motivation, sociale fællesskaber og det digitale liv

Velkommen til webinar den 1. juni 2021 kl. 19-20

Hjemmeundervisningen og den gradvise genåbning af skolerne har udfordret og vil fortsat udfordre mange børn og unge i den kommende 

tid. Udfordringerne kan vise sig på mange forskellige måder i familien og i skolen.

Dagens indhold

Det digitale liv under Corona kan have påvirket børn og unges adfærd og motivation for læring. Det digitale liv er godt! Men alt med måde. 

Vi sætter derfor fokus på, hvordan du som forælder kan hjælpe dit barn/ den unge med at genfinde de gamle vaner for skoleliv og 

fritidsaktiviteter. Derudover får du et par staldtips til at tale om det digitale liv derhjemme og til at få gang i skole-hjem samarbejdet.

Gense webinar og materiale

Efter webinaret kan du downloade slides fra: https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Webinaret optages og kan genses via samme link.

Teknik

Du er velkommen til at stille spørgsmål i chatten undervejs. Her kan du også være anonym.

Undervejs kan et stort deltagerantal give en forsinkelse i lyd og billede. Vær tålmodig, hvis forbindelsen driller lidt undervejs. Undlad at 

trykke på "pause" knappen. Hvis forbindelsen ikke kommer igen efter noget tid, så anbefaler vi, at du logger af og på igen.

Webinar-kalender
4 tirsdage i træk om trivsel

25. maj 2021 kl. 19-20
Omstilling og struktur i hverdagen

1. Juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale 

fællesskaber og det digitale liv

8. Juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og bekymring

15. Juni 2021 kl. 19-20

Håndtering af følelser herunder 

vrede, ensomhed, tristhed og 
selvskade

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/


2

Hvem er vi?

William Manford

Psykologisk rådgiver. 

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.psych

Jesper Hilligsø

Udviklingskonsulent og Teamleder, 

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.merc.hrm

Bettina Brunthaler

Rådgiver i De Åbne Rådgivninger,  

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: Psykoterapeut MPF, 

sundhedsplejerske
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Dagsorden

1
Motivation

- Grundlæggende behov

- Motivation og belønning

- Spørgsmål til overvejelse

Det digitale liv, at genfinde sociale fællesskaber og samarbejdet mellem forældre og skolen

- Hvilke fordele er der ved det digitale liv?

- Hvad gør fx gaming så interessant for børn og unge?
- Hvad gør de sociale fællesskaber så vigtige, men også til tider vanskelige...?

- Staldtips til kommunikation og samarbejde

- Spørgsmål til overvejelse

Afrunding

- opsamling, oversigt over rådgivningstilbud, næste webinar

2

3
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Uden faste rammer er meget til forhandling 
– også trivsel og udvikling

Struktur og forudsigelighed er forudsætninger 
for tryghed og trivsel

Stabilitet

Forandring

4 grundlæggende og modsatrettede behov

Kilde: Frit efter Alsted & Haslund, 2019

FællesskabIndivid
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Forstå situationen

Der er sjældent en enkelt eller simpel forklaring på, hvorfor 
det bliver svært for børn og unge at genfinde motivationen.

Overvej om det fx kan handle om:

• Omstillinger og manglende struktur.
• Ængstelse, angst og bekymring (se næste webinar)
• Bestemte fag
• At skulle sige noget i timerne
• De sociale fællesskaber
• Det digitale liv
• Tryghed derhjemme
• Mere opmærksomhed fra dig
• Mere afslapning og hygge

Vær nysgerrig på om dit barn / den unge forsøger:

• At undgå en ubehagelig fornemmelse
• At holde fast i noget positivt 
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Hvad er meningen?
Lysten til at lære og gå i skole afhænger af om dit barn / den unge kan se 
meningen.

Har jeg hvad der skal til?
Lysten og motivationen til at lære fx gå i skole afhænger også af:
• Følelsen af at høre til i klassen og være en del af fællesskabet
• Følelsen af at lykkes med noget
• Følelsen af at have kontrol og træffe egne valg

Motivation 

SKAL

BØR

VIL

ELSKER
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Belønning

Anerkendelse er den bedste belønning
Anerkendelse er hvad barnet søger og det som giver mening for et barn 
– udvikler selvstændighed, selvtillid og selvværd. Belønning bør høre til 
det ekstraordinære.

Alternativet til materielle goder
Vær nysgerrig og hav fokus på at fremhæve "belønninger" i form af de 
tre grundlæggende behov i jeres børns måde at gøre ting på: At høre til, 
at lykkes og at føle kontrol.

Fx anerkendelse fra sine forældre, opmuntring og opbakning, at vi er 
fælles om noget (med venner/familie), at vi fokuserer på indsatsen samt 
mulige løsninger og ikke kun resultatet, at man kan vælge mellem flere 
muligheder.

Konsekvent og konkret
Stå fast på din beslutning og formulér tydeligt, hvad I ønsker, så jeres 
børn/de unge er trygge ved, hvad der forventes af dem.
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Hvad vil du/I skrue på?
(afprøv 1 fokusområde ad gangen)

Ca. 5 minutter til overvejelse
Snak sammen derhjemme
Skriv i chatten / note til selv
Stil spørgsmål i chatten (man kan skrive anonymt).
Vores rådgiver sidder klar i chatten.
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Det digitale liv

Det handler ikke om, HVAD dit barn spiller og laver på nettet, 

men HVORDAN og HVORFOR

»Det er umuligt at skelne mellem børn og unges
"digitale" og "virkelige" liv. Det svarer til ikke at 
ville anerkende en telefonsamtale som en rigtig
samtale.«

Anne Mette Thorhauge, Lektor i kommunikation og 

it, Formand for Medierådet for Børn og Unge Fordele Ulemper
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Det digitale liv - herunder gaming og sociale medier - tilbyder 
lykkehormoner, spænding og uendelige muligheder

1. Motivation

2. Men alt med måde (behov for 

rammer)

3. Vi skal ikke bandlyse digitalt liv, 

men skabe andre alternativer.

Counter Strike
Facebook

Snapchat

Fortnite

Messenger

Fifa
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Hvad er godt at være opmærksom på?
Fokus i overgangen fra digitalt til fysisk fremmøde

Basale behov og rutiner (se første webinar)

Får dit barn nok søvn?

Får dit barn ordentlig mad?

Er dit barns humør påvirket?

Er dit barns generelle trivsel påvirket?

Får dit barn nok motion?

Mobning og hårdt sprog

Mikrotransaktioner

Overdreven brug 

skyldes ofte en 

underliggende årsag 

(fx mistrivsel)
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GODE RÅD TIL DET DIGITALE LIV

• Vær undersøgende og nysgerrig - sæt dig ind i 

barnets digitale liv / udfordringer i hverdagen . Lyt nøje!

• Løbende og åben dialog om mulige løsninger/aftaler.

• Aftaler frem for forbud - gældende for hele familien

• Lad barnet udforske det digitale liv inden for aftalerne

• Vær en god rollemodel med digitale vaner

• Vis interesse for de barnets digitale fællesskaber

• Ræk ud til forældregruppen og klasseteamet – hvad kan vi 

gøre i fællesskab for at hjælpe?

• Find på alternativer som kan noget af det samme

• Tag del i foreningsliv om E-sport

• Hjælp barnet med sociale aftaler og aktiviteter (tag teten, 

gør det overskueligt)

• Sæt fokus på de ting barnet/den unge lykkes med eller 

synes godt om i hverdagen/skolen

• Undgå forhør efter skole eller endt spil

• Undgå at tale om computerspil som noget skidt

• Sæt ikke regler op, som du ikke selv kan overholde

• Giv ikke barnet frie rammer til at færdes på nettet

• Undgå at overdrive og skandalisere problemer 

(afstem med jeres børn)

• Undgå at hive strømstikket eller internetkablet 

ud, mens jeres børn spiller (det får modsat effekt)
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At tilhøre et fællesskab 

Forventninger til familie, venner i skole og 
fritid, fritidsaktiviteter

Vi skal ikke kunne mestre det hele fra første 
færd

Alt nyt kræver energi, og med de omstillinger 
vi befinder os i, er ressourcerne 
begrænsede.

Eksempel: At starte på nyt job – man er bare 
mere træt. Og det er okay!
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Gode råd til kommunikation og samarbejde
Forældre imellem

Afstem jeres forventninger og forestillinger med hinanden. Hvad ønsker vi 
for vores børn/unge, og hvordan italesætter vi det?

I skal være ankeret i jeres børn/de unges liv og håndtere frustrationer 
roligt, lyttende og overbærende. Vær bevidst om, at den maksimale grænse 
for fællesskaber kan være mindre nu end tidligere, men stadigt eksisterende.

Skole-hjem

Tag kontakt til forældregruppen og klassens lærerteam. Hvordan er status på 
fællesskabet, hvad rører sig, og hvilke initiativer kunne de voksne tage for at 
hjælpe på vej?

Lav initiativer, som hjælper børnene/de unge i gang, da det kræver mindre 
energi end selv at skulle stable det på benene og finde på noget.
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Hvad er I blevet optaget af?

Ca. 5 minutter til overvejelse
Snak sammen derhjemme
Skriv i chatten / note til selv
Stil spørgsmål i chatten (man kan skrive anonymt).
Vores rådgiver sidder klar i chatten.
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6 GODE RÅD

Bevar roen
Vis interesse og nysgerrighed.
Hjælp dem på vej med mulige løsninger.
Ræk ud til jeres børn og unges fællesskaber
Tildel ansvar inden for aftalte rammer.
Fokusér på mulighederne og de positive ting.
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Materiale online
Mindhelper – Guider Unge Gennem Hårde Tider: https://mindhelper.dk/

Psykiatriens forældrepjece – Når dit barn ikke kommer i skole: https://www.psykiatrienisyddanmark.dk/dwn772488

Børns Vilkår, Digitalt liv – information til forældre: https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitalt-liv/

Samtaletilbud

Åben rådgivning på din lokale skole frem til sommerferien. Find medarbejder her: https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/

De Åbne Rådgivningers samtaleforløb - Vejle kommune: https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/

Børns vilkår – forældretelefonen: https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/

Bekymret for dit barn eller den unge?

Kontakt Familie- & Handicap afdelingen i Vejle Kommune på tlf. 76 81 51 16 eller på www.vejle.dk, hvis barnet/den unge fx har en 

uforståelig eller pludselig ændret adfærd, virker indesluttet, angst, meget ukoncentreret, opfarende eller aggressiv.

Rådgivningstilbud

https://mindhelper.dk/
http://forhttps/www.psykiatrienisyddanmark.dk/dwn772488
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitalt-liv/
https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/
https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/
https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/
http://www.vejle.dk/
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Næste webinar er den 8. juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og bekymring

De fleste børn reagerer, når der sker forandringer i deres liv, men viser dit barn tegn på 

ængstelse, angst eller bekymring? Vi hjælper dig med at forstå de små / store tegn, med at 

finde handlekraft sammen med dit barn og med at håndtere den uro, som også kan være i dig.

Gense webinar og materiale

Efter webinaret kan du downloade dagens slides via:
https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Webinaret er optaget og kan genses via samme link.

Tak for nu!

Webinar-kalender
4 tirsdage i træk om trivsel

25. maj 2021 kl. 19-20
Omstilling og struktur i hverdagen

1. Juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale 

fællesskaber og det digitale liv

8. Juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og 

bekymring

15. Juni 2021 kl. 19-20

Håndtering af følelser herunder 

vrede, ensomhed, tristhed og 
selvskade

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

