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Med computerens og internettets indtræden er der opstået en udfordring i samfundet. Det handler om 

computerspil, sociale medier, og børn og unges stigende tidsforbrug i de virtuelle verdener. For mange kan 

det forblive en sjov og underholdende interesse, men for andre bliver det en altoverskyggende og ganske 

tidskrævende beskæftigelse. Det går desværre ud over familien, skolen, vennerne og fritidsinteresserne. 

Det bliver en afhængighed, hvor børn og unge mister deres interesse for skolen, stopper med at investere i 

virkelige venskaber, og mister troen på, at de kan excellere i den virkelige verden.     

En ny verden har åbnet sig for disse børn og unge, og lige så forførende computerspillene kan virke mens 

de spiller, lige så mange ubehagelige tanker, følelser, kropslige fornemmelser kan computerspillene også 

risikere at medføre. Det skyldes, at et liv udelukkende i computerspillene frastjæler børn og unges 

mulighed for at leve et liv i overensstemmelse med det de finder vigtigt. De mister kontakten til deres indre 

kompas som skal guide og vise dem hvorfor de skal investere i den virkelige verden.    

Nærværende workshop giver indblik i, hvordan man guider og hjælper et ungt menneske for hvem 

computerspil- og onlineuniverser er blevet altoverskyggende.   

Efter endt workshop har kursisten fået indblik i følgende temaer:   

Digital afhængighed, hvor kursisterne får forståelse for fænomenet computerspil- og onlineafhængighed.   

Samtaleteknikker, hvor kursisterne bliver introduceret for samtaleteknikker der kan anvendes med såvel 

forældre som børn og unge, der er blevet eller i risiko for at blive afhængige af de virtuelle universer.  

Motivation, udvikling og social inklusion, hvor kursisterne bliver introduceret til motivation, udvikling og 

social inklusion i arbejdet med børn og unge. Denne del bygger på filosofiske tanker der kan fungere som 

en rettesnor i arbejdet med udsatte målgrupper.   

  

Følgende er links til artikler David Madsen har skrevet:   

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18961.pdf - psykologernes fagmagasin  

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6287077/Afh%C3%A6ngighed-af-computerspil-skyldes-ofte-et-

liv-i-mistrivsel – Indlæg bragt i politiken  

http://www.dabeco.dk/nyheder  - andre artikler og TV-indslag af Dabeco 

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18961.pdf
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6287077/Afh%C3%A6ngighed-af-computerspil-skyldes-ofte-et-liv-i-mistrivsel
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6287077/Afh%C3%A6ngighed-af-computerspil-skyldes-ofte-et-liv-i-mistrivsel
http://www.dabeco.dk/nyheder

