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Indledning 

Baggrund 

 

Regeringen har nedsat et bredt sammensat udvalg, som skal analysere mulighederne for at styrke 
forbrugerbeskyttelsen for børn og unge under 18 år. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at ”regeringen vil 
nedsætte et bredt sammensat udvalg, som skal analysere mulighederne for at styrke 
forbrugerbeskyttelsen for børn og unge under 18 år”. Dette fremgår også af regeringens forbrugerpolitiske 
eftersyn ”Trygge forbrugere, aktive valg” (august 2012). 

Børn og unge er storforbrugere af medier og nye teknologier og er hver dag udsat for markedsføring, 
kampagner og reklamer på forskellige platforme. 

Der eksisterer allerede i dag en regulering af reklamer rettet mod børn og unge. Ifølge 
markedsføringsloven skal de erhvervsdrivende tage særligt hensyn i de tilfælde, hvor deres markedsføring 
direkte er rettet mod børn og unge. Baggrunden for reguleringen er, at børn og unge mangler erfaring og 
kritisk sans og let påvirkes af markedsføring og reklame. De erhvervsdrivende skal derfor udvise særlig 
agtpågivenhed ved markedsføring rettet mod børn og unge. 

Børn og unge bliver imidlertid også eksponeret for reklamer via medier - f.eks. på TV og internettet - der 
retter sig mod voksne. Det er en udfordring i forhold til forbrugerbeskyttelsen af børn og unge, da 
reklamer, som ikke er rettet mod børn og unge, ikke skal iagttage ovennævnte særlige hensyn.  

Markedsføring og den øgede brug af internet og mobiltelefoner rejser derfor en række spørgsmål om, 
hvorvidt den eksisterende forbrugerbeskyttelse af børn og unge er tilstrækkelig, eller om der er behov for 
tiltag, som kan styrke den.  

Der er samtidig behov for at vurdere, om der, i lyset af de initiativer, der allerede er taget i regi af blandt 
andet Penge- og Pensionspanelet, skal ske en yderligere indsats i forhold til den finansielle forståelse hos 
børn og unge. Det er vigtigt, at børn og unge er i stand til at forholde sig fornuftigt og kritisk over for den 
markedsføring, de mødes med. 

Det er i sidste ende forældrene, der har ansvaret for deres børn under 18 år, også når det gælder 
økonomiske anliggender. Børn og unge under 18 år kan dog i en række tilfælde gyldigt indgå aftaler og 
bruge deres egne penge. Dog kan der – uanset om en aftale skal betragtes som gyldig eller ej – være behov 
for at tage højde for, at børn er lettere at påvirke og ikke altid har den erfaring, der kræves for at 
gennemskue mere komplicerede købssituationer. Det kan stille både unge og deres forældre i uheldige 
situationer. 

Som led i udvalgsarbejdet skal der tilvejebringes ny viden på området. 

Udvalgets opgaver 

På ovennævnte baggrund nedsætter erhvervs- og vækstministeren et ekspertudvalg, der skal se nærmere 
på behovet for nye tiltag til beskyttelse af børn og unge i forhold til markedsføring og i forhold til deres køb 
og forbrug. Udvalget skal behandle emnerne: 

• Reklamer rettet mod børn og unge 
• Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner 
• Børn og unges vilkår som forbrugere, herunder den finansielle forbrugerforståelse 
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Formål med nærværende undersøgelse 
 

Formålet med nærværende undersøgelse er at sikre, at ekspertudvalget har føling med de 
problemstillinger, som børn og unge støder på og oplever som væsentlige.  

Referencegrupperne skal både kvalificere udvalgets viden om problemstillinger på området samt bidrage 
til udviklingen af initiativer til imødegåelse af problemstillingerne.  

Ekspertudvalget består af voksne, som kan have et begrænset indblik i børn og unges univers. De 
eksisterende undersøgelser på området er primært af statistisk karakter baseret på børn og unges 
besvarelser af spørgeskemaer, mange webbaserede. I sådanne undersøgelser bedes børn og unge i vidt 
omfang om at tage refleksivt stilling til abstrakte situationer og præferencer.  

Børn og unges holdninger og handlinger formodes dog i høj grad at være bestemt af følelser og 
ræsonnementer udviklet i konkrete situationer. Derfor er der behov for at supplere den eksisterende viden 
med en vidensindsamling, der metodisk tager højde for, hvordan børn og unges umiddelbare opfattelser 
af konkrete situationer har betydning for deres holdninger og valg af handlinger. 

 
Metode i undersøgelsen 
 

For at imødekomme dette krav om at komme tættere på børnenes holdninger og handlinger gennemføres 

undersøgelsen ved hjælp af en kvalitativ metodik, som giver mulighed for at trænge dybere ned i børnenes 

oplevelser og erfaringer - beskrevet med børnenes egne ord. 

Undersøgelsen gennemføres ved en række workshops med børn i forskellige aldersgrupper. I den enkelte 

workshop samles 5 - 7 børn i en given aldersgruppe og de diskuterer et emne, således som det også kendes 

fra fokusgruppeformatet. Men for at sikre, at børn og unge kan relatere sig til emnerne, indlægges der i 

workshoppen nogle konkrete øvelser, der er relevante i forhold til emnet. Fordelen med disse øvelser er 

dels, at det bliver nemmere for børnene at forholde sig til emnet, og dels gør det afviklingen af grupperne 

mere dynamisk og spændende for børnene at deltage i - hvilket i sidste ende giver større indsigter i 

børnenes verden. 

Øvelserne har bl.a. den karakter, at børnene viser interviewer og hinanden aktiviteter og handlinger, som 

de plejer at foretage sig - f.eks. ved at vise måder, som de bruger internettet på. Og øvelserne har også 

karakter af opgaver, som intervieweren stiller børnene enten i plenum, eller i mindre undergrupper - hvor 

børnene i fællesskab skal nå frem til en løsning på en problematik. Dette er en konkret måde at afdække 

børnenes vidensniveau og navigationsmåder. 

 
Opgavens omfang og specifikationer 
 
Referencegrupperne omfatter 4 alderskategorier: 

• 8-10 årige 
• 11-13 årige 
• 14-16 årige 
• 17- 18 årige 
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Blandt disse er der gennemført 12 workshops fordelt som følger: 

• 8-10 årige (3 workshops fordelt over perioden juni 2013 - marts 2014) 
• 11-13 årige (3 workshops fordelt over perioden juni 2013 - april 2014) 
• 14-16 årige (4 workshops fordelt over perioden juni 2013 - april 2014) 
• 17- 18 årige (2 workshops fordelt over perioden juni 2013 - august 2013) 

 

Projektet har bestået af 4 faser med workshops. Fase 1 og 2 er blevet afholdt i juni og august 2013 og har 
haft til formål eksplorativt at identificere de hovedproblematikker, som børn og unge i de fire nævnte 
aldersgrupper står i ift. reklamer, børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner, samt børn og unges 
vilkår som forbrugere, herunder deres finansielle forbrugerforståelse. Hver aldersgrupper har været 
repræsenteret i både fase 1 og 2. 

På baggrund af fase 1 og 2 har Wilke udarbejdet en midtvejsrapport, som Konkurrence- og 
Forbrugerudstyrelsen efterfølgende har brugt til at definere de væsentligste udfordringer for børnene i de 
fire aldersgrupper - beskrevet på en række udfordringskort (se bilag for dette materiale) 

I fase 3 er børnene i aldersgruppen 8-10 år og 14-16 år blevet præsenteret for disse udfordringer - som er 
blevet konkretiseret vha. eksempler, for at børnene bedre har kunnet forholde sig til dem. Herefter er 
børnene blevet bedt om at generere ideer til, hvordan man vil kunne afhjælpe udfordringerne. 

På baggrund af idéudviklingen og yderligere diagnosticering af udfordringerne i fase 3 har Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen udarbejdet nogle koncepter til afhjælpning af udfordringerne. Disse koncepter er 

blevet testet i 4. fase af undersøgelsen i aldersgruppen 11-13 år og 14-16 år. 

Alle 12 workshops med børn er blevet gennemført med Leif Bonderup, Senior Research Consultant i Wilke 

som moderator. Der har i hver workshop deltaget 6 børn, så vidt muligt med halvdelen drenge og 

halvdelen piger. 

For at komme rundt om emnet med supplerende perspektiver er der i fase 3 og 4 desuden blevet afholdt 4 

fokusgrupper med forældre til de børn, som medvirkede i fase 3 og 4. Forældregrupperne er blevet afholdt 

simultant med børnegrupperne i fase 3 og 4 - for at opnå den gunstige effekt at få forældrene til at tale så 

realistisk og oprigtigt som muligt om de udfordringer, de oplever inden for undersøgelsens 

hovedproblematikker, eftersom forældrene har vidst, at deres børn er blevet spurgt om de samme emner i 

et andet lokale samtidig. Setuppet med disse simultane grupper er blevet lavet for at undgå, at forældrene 

ellers som tendens ville fortælle mere idealiseret om det at være forældre, når de bringes sammen i en 

fokusgruppe. Forældregrupperne er blevet gennemført i marts og april 2014 med Eva Jakobsen, Senior 

Research Consultant for Wilke som moderator. Der har i hver gruppe deltaget 6 forældre. 

Da ét af de koncepter, der er blevet udviklet til fase 4, havde karakter af at være en idé til et 

undervisningsforløb, er der desuden blevet afholdt en enkel fokusgruppe i fase 4 med lærere i dansk og 

samfundsfag for børn i alderen 11 til 16 år, som var primær målgruppe for det konkrete koncept. 

Lærergruppen er blevet gennemført i april 2014 med Leif Bonderup, Senior Research Consultant i Wilke 

som moderator. Der har deltaget 7 lærere i gruppen. 

Nærværende rapport er en samlet rapport baseret på alle undersøgelsens fire faser og målgrupper. 

Børnene er blevet rekrutteret via deres forældre, som har givet accept til deltagelse. Børnene er primært 

blevet rekrutteret inden for Storkøbenhavn - med spredning på geografi inden for dette område. 
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Wilkes almindelige forretningsbetingelser 
 

Rettigheder  

Rapporter og andre dokumenter med relevans for projektet leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet 

undersøgelsesmateriale som know-how i research teknikker, tilbud, spørgeskemaer, interviewguider og 

datamateriale tilhører Wilke.  

  

Ansvar  

Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar.  

  

Kvalitetssikring  

Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR. 

  

Offentliggørelse  

Offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal altid være forsynet med kildeangivelsen;  

Kilde: Wilke  
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Konklusioner fase 1 og 2 

 

Generelle tendenser i hele aldersspændet fra 8 til 18 år 

Medier, reklamer og brugergenereret indhold 

På tværs af de undersøgte aldersgrupper fra 8 til 18 år gælder, at børn og unge (i det følgende vil de blive 

omtalt som børn) på mange måder har en sund kritisk sans over for traditionelle medier og 

kommunikationsformer. De ved, at virksomheder har en stor interesse i at reklamere for produkter og 

services - så man som forbruger skal passe på med ikke at lade sig lokke.  

Til gengæld er det tydeligt, at hele aldersgruppen fra 8 til 18 år har en ganske ukritisk tilgang til 

brugerindlæg på de nye, digitale medier - så som YouTube, Facebook og Instagram. Børnene tænker ikke 

på, at brugerindlæggene f.eks. kan være sponsorerede af virksomheder, eller at brugerne, der skriver disse 

indlæg, kan have specifikke interesser på spil. Tværtimod bliver brugernes indlæg opfattet som autentiske 

ytringer, hvor rigtige personer fortæller om deres oplevelser uden filter. Disse personer er tilmed nogle, 

som børnene kan identificere sig med, fordi personerne typisk er unge, og fordi personerne dyrker de 

samme interesser, som børnene gør, når de opsøger indlæggene på de specifikke sites. 

Børnenes brug af medier og tjenester afhænger i høj grad af alder. Men der er en tjeneste, som går på 

tværs af alle aldersgrupperne, nemlig YouTube, som  er betydningsfuld for alle de undersøgte 

aldersgrupper. YouTube bliver brugt til mange forskellige ting. Tendensen er, at de yngre mest bruger 

nogle enkelte elementer på YouTube, mens de ældre bruger YouTube til en bred vifte af aktiviteter. De 

væsentligste områder, som YouTube bruges til, er: 

1. Humor og vittigheder - og dele dem med venner, f.eks. med Laughing out Loud 

2. Musikvideoer 

3. Fif til spil - f.eks. til at komme videre i Minecraft eller League of Legends 

4. Generel infosøgning 

5. Manualer 

6. Blogs - f.eks. om mode, mad, gadgets eller gaming 

De yngre anvender typisk YouTube til de førstnævnte områder, mens de ældre i højere grad anvender 

YouTube bredere. 

Børnene er bevidste om, at der på YouTube ligger reklameblokke og bannere, som de godt ved er lavet af 

virksomheder for at lokke dem til køb. Men børnene er samtidigt ukritiske over for det egentlige indhold 

på YouTube, som de opfatter som brugergenereret, hvilket for dem implicit betyder ærligt og blottet for 

kommercielle interesser. 

Der er således behov for, at børnene lærer at navigere mere kritisk i de nye, digitale medier, således at de 

også bliver i stand til at være reflekterede og "kildekritiske" over for bl.a. brugergenereret indhold. 

Fra omkring 12 års alderen husker børnene, at de har haft om reklamer i skolen, men det har udelukkende 

været om reklamer i traditionelle medier såsom printannoncer og TV.  
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Børnene har dog ikke de store forventninger til, at lærerne eller forældrene vil kunne hjælpe dem i forhold 

til de nye, digitale medier. Børnene oplever, at de selv er de bedste til at navigere rundt, og de forventer 

ikke, at lærerne og forældrene ved, hvad der rører sig på medier som YouTube, Instagram, blogs osv. 

 

Forbrugerviden 

Generelt for alle de undersøgte aldersgrupper gælder, at børnene får deres primære viden fra forældrenes 

adfærd og de tommelfingerregler, som de af og til udstikker i dagligdagen. De lærer f.eks. ”husk at gemme 

kvitteringerne”, ”klip aldrig mærket af tøjet, inden du er sikker på, at du vil beholde tøjet” osv. Også 

situationer omkring køb og modtagelse af gaver er betydningsfulde i forhold til, at børnene bliver bevidste 

om deres rettigheder - f.eks. når de i butikken eller af forældrene hører formuleringer som "husk at få 

byttemærke på". 

Der er således ikke tale om, at børnene lærer de mere abstrakte samfundsmæssige forhold om 

forbrugerrettigheder, forbrugerinstitutioner, klageinstanser osv. Det er derimod primært gennem 

forældrenes praktiske adfærd, at børnene lurer, at der er noget med, at man kan få byttet sine ting eller 

returnere noget, der er gået i stykker. Det har den konsekvens, at børnene bedst kender de forhold, som 

de ser forældre agere i - nemlig i fysiske butikker og supermarkeder o.l. De overværer ikke på samme 

måde, hvordan forældrene agerer ved online køb. 

Børnenes forbrugerviden er således knyttet meget sammen med returret og reklamationsret. Generelt for 

børnene i hele aldersspændet er der størst viden om returretten, fordi det er den, som oftest er i spil i 

dagligdagen. Dog er der en klar tendens i hele aldersspændet til, at børnene mest er fokuserede på, at 

man kan få byttet varen, og ikke på samme måde er klar over, om man kan få pengene tilbage. 

De yngste børn kender ikke selve disse begreber, men har en fornemmelse af deres indhold - navnlig i 

forhold til returretten. Det betyder også, at de implicit har en forestilling om, at det med at bytte varer, er 

noget man kan i forhold til den enkelte butik, fordi de i butikken er venlige, når man har en bon.  Fra 

omkring 13 års alderen begynder nogle af børnene at få mere konkrete begreber for returret og 

reklamationsret, primært fordi de lægger mærke til, at der på boner fra butikker eller med lille skrift på 

websites står noget med 14 dage og/eller 2 år. 

De børn, som har mest viden om forbrugerrettigheder, er de drenge, som er heavy users mht. digital 

gaming, og som er meget garvede i på egen hånd at orientere sig om deres muligheder online. De har fået 

deres viden ved at være selvhjulpne og derigennem ved at læse det med småt på deres mest brugte 

websites. Desuden følger de diskussioner på diverse fora - der godt nok mest handler om specifikke spil, 

men som også omhandler gode og dårlige købserfaringer. 

Det er bemærkelsesværdigt, at børnene generelt ikke mener, at de lærer særligt meget om 

forbrugerforhold i skolen. Flere af aldersgrupperne kan slet ikke erindre, at skolen har lært dem noget om 

emner, som f.eks. hvad man kan gøre, hvis der går noget galt i et køb. Som tendens ses det dog, at det er 

de 14-16 årige, som tydeligst mener, at skolen alligevel har lært dem lidt på dette område - om nogle 

paragraffer i samfundsfag. 

At skolen tilsyneladende generelt kun spiller en mindre rolle i forhold til udviklingen af børnenes 

forbrugerbevidsthed betyder, at børnene er meget afhængige af, om deres forældre får fortalt dem om, 

hvad de kan og ikke kan som forbrugere - hvilket kan have en social slagside.  
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Derudover er der blevet identificeret følgende problematikker og huller i børnenes forbrugerviden: 

• Når børnene ikke har viden om, at forbrugerrettigheder er funderet i samfundsmæssige regler og 

institutioner, vil de umiddelbart tro, at det, de kan gøre, udelukkende er at klage til den 

pågældende butik, hvis noget går galt. De har således ikke viden om, at de kan gå videre, hvis 

butikken ikke ønsker at gøre noget 

• Børnene har mindre viden om, hvad de kan gøre ved online køb - ift. at returnere varer, og hvem 

der skal betale for fragten ved returnering af varer 

• Børnene mangler viden om, hvad de skal være opmærksomme på, hvis de køber brugt over 

brugergenerede tjenester som eBay, dba og Trendsales 

• Mange har den misforståelse, at hvis man selv er skyld i, at noget er gået galt (f.eks. fortrudt køb, 

eller købt noget, der alligevel ikke passer (tøj) eller er kompatibelt (IT)), så kan man ikke bytte 

varen 

Børnene kunne godt tænke sig, at få mere viden om forbrugerforhold i skolen, simpelthen fordi de kan se, 

at de vil få noget konkret ud af det. Generelt bliver børnene motiverede, når  "what's in it for me" er 

tydeligt - og det er ganske klart for dem, når det gælder forbrugerforhold, så længe det gøres ud fra cases, 

der omhandler situationer og udfordringer, som aldersgruppen står i. 

De ældre børn har umiddelbart nemmest ved at placere en sådan undervisning under et bestemt fag - de 

peger på enten klassens tid eller samfundsfag. 

Børnene får godt nok også udvekslet erfaringer  med venner, men det er primært de positive 

forbrugeroplevelser - hvor man har gjort et godt køb, som man ønsker at dele med andre. Børnene 

anbefaler produkter, som de selv er begejstrede for. Dette har dels noget at gøre med, at børnene er 

impulsive og derfor følger deres egen begejstring - og gerne vil have, at deres venner også kan få del i 

denne begejstring. Men det har også noget at gøre med, at de positive historier er med til at fremstille 

barnet som en succes, fordi barnet giver gode tips videre til andre - og at det er mere pinligt og kikset at 

synliggøre episoder, hvor man er kommet til at dumme sig. Dette er især gældende på de digitale medier 

som Instagram og Facebook (flere allerede fra omkring 11 års alderen), hvor børnene går op i, hvordan de 

profilerer sig selv. Enkelte negative oplevelser kan dog deles med nære venner, hvis man gerne vil undgå, 

at ens venner også kommer til at brænde fingrene på f.eks. et tøjmærke af dårlig kvalitet, men så vil 

erfaringen typisk blive udvekslet face2face. 

 

Økonomi og finansiel viden 

Børnene er primært interesserede i økonomi, når det handler om deres egen individuelle privatøkonomi. 

Igen er det tydeligt, at børnene på tværs af aldersgrupper i udgangspunktet tænker i "what's in it for me". 

De går op i, hvad de selv har af penge, hvad de kan få for disse penge, og hvordan de kan gøre gode køb. 

Børnene går kun i meget begrænset omfang op i og følger med i familiens økonomi som sådan. Kun i de 

tilfælde, hvor familien er i økonomiske vanskeligheder - f.eks. pga. at en forældre er blevet afskediget eller 

pga. en nylig skilsmisse får børnene kortvarigt indblik i familiens økonomi. Og i disse tilfælde handler det 

primært om ting, man ikke har råd til at købe længere. 

Når børnene har om økonomi i skolen, er det først og fremmest som en slags "købmandsregning" i 

matematiktimerne. Her får de færdigheder i regneformerne, og de får føling med, hvad pengene er værd. 
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Da børnene især går op i deres egen økonomi, er det vigtigt, at undervisningsmaterialer o.l. tilrettelægges 

på en måde, der afspejler børnenes verden. Som eksempel kan nævnes, at eksisterende 

undervisningsmaterialer, der anvender en familie som case, bliver for abstrakt en størrelse for børnene, 

der ikke interesserer sig for familien samlet set. Det vil få større motivation og forståelse, hvis materialerne 

tager udgangspunkt i handlinger og beslutninger for børn på deres pågældende alderstrin. 

Det afhænger meget af alder, om og hvordan børnene får lommepenge og tjener ekstra penge ved 

arbejde o.l. Derfor er indsigter i dette samlet under resultaterne for de enkelte aldersgrupper. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tidligere undersøgelser anvendt en liste over, hvad børn i alderen 

8-18 år formodes at bruge deres penge på. Det har i disse tidligere undersøgelser vist sig, at listen ikke er 

fyldestgørende, fordi der kommer mange besvarelser i kategorien "Andet". Derfor har børnene i 

nærværende undersøgelse fået forevist listen, og de er blevet bedt om at supplere med produktområder, 

som de selv køber, men som ikke er med på listen. Den viste liste indeholdt følgende: 

• Mad 

• Slik, kager, chokolade 

• Sodavand, juice, energidrik 

• Musik (CD, downloads) 

• Spil/apps til PC, konsol, smartphone eller tablet  

• Bøger 

• Tøj 

• Biograf, PC-cafe, fester 

• Legetøj og spil 

• Sport 

• Gaver 

• Video/dvd’er 

• Tegneserier 

• Mobiltelefoner/mobiltelefoni 
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Aldersgrupperne har hver især tilføjet følgende til listen: 

8-10 år 11-13 år 14-16 år 17-18 år 

• Sko 

• Tasker 

• Sminke 

• Møbler og andre 

ting til værelset 

• Smykker 

• Møbler og andre 

ting til værelset 

• Blade (ikke bare 

tegneserier) 

• Cremer 

• Covers til 

elektroniske 

devices 

(accessories) 

• iPod (skal tilføjes til 

listen med mobiler) 

• Smykker 

• Træningstøj og -

udstyr 

• Alkohol 

• Makeup 

• Rejser 

• Sko 

• Computerdele 

• Møbler og andre 

ting til værelset 

• Cigaretter og 

alkohol 

• Transport 

• Cremer, sminke 

• Rejser 

• Husleje 

• Sko (sammen med 

tøj)  

• Elektroniske 

devices og HiFi 

udstyr 

• Smykker 

 

Væsentligste udfordringer for de specifikke aldersgrupper 

 

I det følgende er opsummeret de væsentligste forbrugermæssige udfordringer for hver af de fire 

aldersgrupper, som undersøgelsen har omfattet. Med forbrugermæssige udfordringer menes områder, 

hvor børnene er meget engagerede, men hvor de kan komme i klemme pga. manglende viden e.l. 

Det forekommer at være de to aldersgrupper 11-13 årige og 14-16 årige, som har de største 

forbrugermæssige udfordringer, og hvor det vil være ekstra vigtigt at gøre en indsats. At det netop er disse 

to aldersgrupper skyldes, at de i høj grad allerede har sluppet forældrenes opsyn og agerer på eget og nyt 

digitalt territorium uden at være så reflekterede over det, de møder. De 8-10 årige er stadig relativt tæt på 

forældrene, og de 17-18 årige er mere bevidste forbrugere. 

 

Væsentligste  udfordringer for de 8-10 årige 

Børnene føler sig motiverede til at tilkøbe i spil, der har en social dimension - hvor børnene kan få en særlig 

status og være med i en gruppe. Som eksempel kan nævnes et VIP medlemskab af MovieStarPlanet, som 

appellerer til begge køn, men stærkest over for pigerne, der tilmed finder det interessant at bruge VIP 

point til køb af virtuelt tøj og give gaver til veninderne. Disse tilkøb med social dimension gør, at barnet 

kan føle sig ekskluderet af fællesskabet, hvis det ikke har mulighed for at deltage på lige fod med vennerne 
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- og det gør samtidig forældrene mere tilbøjelige til at give efter, fordi de ønsker, at deres barn skal være 

en del af gruppen. Det gør området følsomt, hvilket åbner for, at forældre er villige til at give efter for 

børnenes pres om medlemskab - i det konkrete tilfælde for 549 kr. årligt. 

Børnene bruger smartphones  og tablets og spiller app spil på disse. En del af forældrene har givet børnene 

deres password til deres App Store eller Google Play konto. Forældrene har godt nok lavet den aftale med 

børnene, at de kun må downloade gratisspil - og at de skal spørge om lov, hvis de gerne vil have noget, der 

koster penge. Men problemet er, at forældrene ikke ved, at der inden for det enkelte spil er mulighed for 

opgradering eller for tilkøb af fiktive mønter med rigtige penge, og at forældrene derfor ikke har haft en 

snak med deres børn om dette emne. Sandsynligvis ved forældrene heller ikke, at nogle af tilkøbene inde i 

spillene koster 600 kr. Da børnene har password til App Store eller Google Play kontoen, betyder det reelt, 

at sluserne er åbne for køb af en anselig størrelse, og at børnene ikke er blevet tilstrækkeligt guidet på 

området. 

Godt nok virker det tilsyneladende, som om børnene i undersøgelsen er autodidakte i at skelne mellem 

rigtige penge og så "penge inde i spillet" - ud fra egne tommelfingerregler som "når der står kr., så er det 

rigtige penge" - men omvendt kan de også komme i tvivl, navnlig når de kommer ind på sider, hvor der kun 

står noget på engelsk. 

 

Væsentligste udfordringer for de 11-13 årige 

Børnene følger en del personer på onlinetjenester som Instagram og YouTube. Mange af disse personer er 

deres venner fra dagligdagen, men der er også personer, som de følger, fordi de er kendte, eller fordi de 

kommenterer produkter, events og lignende inden for områder, som børnene selv interesserer sig for. Det 

kan f.eks. være fodboldspillere, der anbefaler fodboldstøvler og sportstøj, og det kan være gamers, der 

refererer fra spil-events og kommer med spilanmeldelser o.l. Hovedparten af børnene er endnu ikke 

begyndt at læse blogs, da disse er for teksttunge - de får hurtigere hints via de visuelle tjenester som 

Instagram og YouTube. 

Børnene er generelt ukritiske over for de personer, de følger - forstået på den måde, at de tænker, at 

personerne blot udtrykker deres egne meninger om emner, som de engagerer sig i. Hvor børnene har lært 

at forholde sig med skepsis over for reklamer, fordi reklamer er virksomheder, der prøver at lokke en til at 

købe noget, man ellers ikke ville have købt, så er børnene meget ukritiske over for dem de følger, fordi: 

• Personerne fremstår som enkeltstående mennesker (ikke virksomheder, der udtaler sig) 

• Børnene identificerer sig kraftigt med personerne - eller ser op til dem 

• Børnene selv opsøger dem på eget initiativ 

Hvis forældrene overhovedet har talt med børnene om, hvad de foretager sig på digitale medier, er det 

typisk mere en snak, som har handlet om, hvem man må være venner med, og evt. at der eksisterer 

pædofile på digitale medier - hvorfor man skal sørge for ikke at være venner med nogle, man ikke kender 

godt i forvejen. Disse guidelines er fine i sig selv, men de fortæller ikke børnene, hvordan de skal forholde 

sig til de nye måder at blive eksponeret for produktbudskaber. Og børnene bliver heller ikke klædt på i 

skoletiden, for som børnene siger, så kender lærerne slet ikke til disse tjenester 

På samme måde som for de 8-10 årige, er der også i denne aldersgruppe risiko for spontane fejlkøb inden 

for app spil på smartphones og tablets. De 11-13 årige har som regel deres egne smartphones, og derfor er 
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de også endnu mere selvkørende end den yngste aldersgruppe. Børnenes smartphones er knyttet til 

forældrenes App Store eller Google Play konto, og de har frit slag i forhold til at downloade gratis apps. 

Der sker ofte det, at de inden for gratis app'en bliver eksponeret for muligheden for opgradering - hvilket 

især virker motiverende, hvis opgraderingen åbner for nye baner, som man kan tale med om ovre i skolen. 

Denne sociale mekanisme udnytter spilsitet Steam på effektiv vis, og sitet har i særdeleshed godt fat i 

drengene i aldersgruppen. Når drengene logger på, kan de se, hvad deres venner spiller, og dermed får de 

lyst til at købe disse spil, så de kan være en del af fællesskabet. 

Endelig er der blevet identificeret den udfordring, at de 11-13 årige slet ikke har begreb om abonnement 

som form. Abonnementsformen er ikke noget, som børnene er blevet indført i - hverken af forældre, 

lærere eller venner. Børnene er typisk ikke klar over, at et abonnement fortsætter med at køre, indtil man 

aktivt siger det op, og at der kan være en bindingsperiode i første omgang. Børnene vil dog ikke få oprettet 

abonnementer af egen kraft, så i den forstand er det ikke en umiddelbar fare, fordi de voksne vil være en 

bremse. Men faren ligger på den lidt længere bane, hvis børnene ikke i en ung alder lærer at være 

påpasselig med abonnementer og være opmærksom på forhold vedrørende bindingsperiode, opsigelse og 

passiv accept af fortsættelse. Faren på den korte bane er, at børnene ikke ved, hvad det er, de plager 

forældrene om, når de ønsker specifikke abonnementer. Børnene bliver i høj grad fanget ind af de fysiske 

gaver, som følger med tilbuddene – og de har tilmed en forestilling om, at det med abonnementsperiode 

betyder, at der vil komme nye gaver, man kan vælge i mellem, når den første periode er udløbet. 

 

Væsentligste udfordringer for de 14-16 årige 

Børnene er på samme måde som de 11-13 årige meget ukritiske over for brugergenererede evalueringer og 

inspiration. Hvor de lidt yngre børn især fik deres inspiration fra de visuelle tjenester som Instagram og 

YouTube, sker der det med de 14-16 årige, at de herudover også får inspiration fra lidt mere teksttunge 

tjenester som blogs, fora og Trustpilot. Pigerne bruger blogs til bl.a. mode og mad, mens drengene i høj 

grad bruger det til gaming og gadgets.  

Fælles for dem er, at de har tillid til, at der står rigtige mennesker bag, som ikke er sponsorerede af 

firmaer. De kan dog godt blive mistænksomme ved dårlige og ukendte bloggere, der er for positive og 

aldrig fremhæver negative aspekter af det, de evaluerer. Tanken om, at nogle bloggere måske bliver betalt 

for at være kritiske over for nogle mærker og positive over for andre - er ikke noget, som børnene 

umiddelbart har forholdt sig til - og det er tydeligt, at de ikke er vant til at forholde sig refleksivt og kritisk 

til de bloggere, som de er tilhængere af. Da børnene i 14-16 års alderen typisk også er på et toppunkt for, 

hvor meget tid de har til at dyrke interesserne fuldt ud, er det samtidig også en alder, hvor de knytter sig 

meget tæt til personer, som har de samme interesser som dem, og som står som ledestjerner for den 

pågældende interesse. 

Det er også tydeligt, at børnene umiddelbart har tillid til, at brugerevalueringer er uredigerede og at 

rækkefølgen af brugerevalueringer ikke bliver manipuleret af nogle, men blot afspejler den kronologi, som 

evalueringerne er fremkommet under. Der er således en forestilling om, at alle evalueringer vises, og at de 

vises, så det seneste indlæg står øverst. Står der f.eks. 5 positive evalueringer "i træk", må det betyde, at 

produktet er godt, og børnene scroller ikke nødvendigvis videre for at se, hvad der ellers måtte stå. 



12 
 

Børnene begynder at blive selvstændige købere på internettet med egne konti uden om forældrene, fordi 

børnene har deres egen bankkonto, som pengene kan trækkes fra. Det betyder også, at det bliver mindre 

synligt for andre, hvad børnene bruger penge på.  

Spilsitet Steam er effektivt til at skabe fristelser for navnlig drengene. Steam anvender nedtællinger på 

tilbud og giver overblik over releasedatoer af nye spil, som børnene glæder sig til at være blandt de første 

til at anskaffe sig. Desuden inddrager Steam den sociale dimension ved at synliggøre over for børnene, 

hvad deres venner spiller for spil. 

Børnene er begyndt at købe brugte ting over nettet via sites som eBay, dba og Trendsales - og de ved ikke, 

hvad de kan og skal stille op, hvis noget går galt i disse handler. De vil være motiverede for at lære noget 

om dette. 

Endelig nævner børnene selv den udfordring, at der finder mobning sted på de sociale medier så som 

Facebook. Der bliver skrevet stigmatiserende ting på statusmeddelelser om andre, eller der bliver lagt 

kompromitterende billeder ud. 

 

Væsentligste udfordringer for de 17-18 årige 

Generelt er aldersgruppen bevidste forbrugere og markant mere modne end de øvrige aldersgrupper. Det 

er tydeligt, at aldersgruppen er god til at reflektere over nogle af de mekanismer, der rent faktisk får dem 

til at købe mere. De nævner selv tjenester, der inspirerer til at købe lignende produkter i forlængelse af 

det, man har købt (f.eks. hos Amazon). Og de er bevidste om, at "fri fragt” over en vis beløbsgrænse får 

dem til at købe mere. 

Men det, at aldersgruppen er moden og reflekteret, er ikke ensbetydende med, at de ikke har nogle 

forbrugermæssige udfordringer - de er blot lidt vanskeligere at få øje på i første omgang. 

Aldersgruppen anvender Facebook til stort set alt, både som koordineringsredskab, underholdning og 

gossip. Alt flyder sammen på Facebook og er samtidig dér, hvor aldersgruppen er tilgængelig stort set hele 

tiden. Facebook gør det hele nemt for børnene ved at gøre alt og alle tilgængelige - men børnene er nu 

også begyndt at mærke slagsiden af det, idet de bliver eksponerede for mange forskellige målrettede 

budskaber, som de nærmest kan drukne i, men som de heller ikke rigtigt vil gå glip af. 

Konkret fortæller børnene, at de liker virksomheders Facebook sider - op til 500 virksomheder eller 

produkter har nogle af pigerne liket. De gør det først og fremmest for at følge med i tilbud, men de har 

samtidig mærket, at der over de sidste par år er sket en ændring, sådan at der nu kommer markant flere 

nyheder og annoncer fra de virksomheder, de har liket - og at disse står inde mellem alle vennernes 

statusopdateringer. Børnene føler sig i et dilemma, der handler om, at de gerne vil følge med i deres 

interesser, men at det er ved at blive for meget - og derfor er flere også begyndt at blokere de 

virksomheder, som de føler sig mest overspammet af. 

Samtidigt bruger børnene også Facebook til at anbefale venner og bekendte ting, som de selv synes om - 

nogle gange af egen begejstring, og andre gange fordi det kan give mulighed for at deltage i en 

konkurrence eller lignende. Børnene forholder sig ikke rigtigt kritisk til dette fænomen, fordi de tænker, at 

de jo selv bestemmer, om de har lyst til at deltage i konkurrencerne eller ej. Børnene har ikke forholdt sig 

til, at deres egne og deres venners anbefalinger mister deres betydning, hvis de dybest set kun er kommet 
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i verden for at deltage i en konkurrence. Der er således en udfordring for aldersgruppen omkring 

konsekvenserne af det, man deltager i og deler med andre. 

Aldersgruppen gør opmærksom på, at de selv eller nogle jævnaldrene, de kender, er kommet i klemme 

med de nye digitale abonnementer som Spotify og Netflix. De har nemlig ikke været opmærksomme på 

konsekvenserne ved, at abonnementet er koblet sammen med en gratisperiode. De er blevet motiverede 

til at prøve det af gratis i en måned og har så ikke tænkt over, at de skulle give kontooplysninger fra start, 

og at det ville betyde, at pengene ville blive trukket den følgende måned, hvis de ikke selv aktivt gik ind og 

stoppede det. Det peger på det, som vi også så i de yngre målgrupper, nemlig at børn og unge ikke bliver 

opøvet i at være påpasselige med abonnementer - og at der er behov for at guide dem i, hvad det er, man 

skal huske at undersøge, inden man tegner et. 
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Konklusioner fase 3 og 4 
 

Børns oplevelser af udfordringer og idéer til tiltag, der kan imødegå 
udfordringer 

 
Helt overordnet har undersøgelsens fase 3 og 4 kunnet bekræfte og validere de indsigter, som fremkom i 

undersøgelsens første to faser - eftersom de afholdte workshops med børn i fase 3 og 4 har vist de samme 

tematikker som primære udfordringer for børnene, som fase 1 og 2 viste. Fase 3 og 4 kan supplere 

indsigterne fra de to første faser med de nuanceringer, ideer til tiltag og konkrete evalueringer af idéer, der 

er fremkommet. 

Digitale spil (8-10 årige primært apps, 14-16 årige både apps og spil til computer og konsol) 

Den egentlige udfordring er ikke, at børnene ikke er klar over, hvornår de er ved at købe noget i spillene. 

Børnene er meget bevidste om dette - også blandt de 8-10 årige. Udfordringen er derimod, at børnene kan 

lade sig lokke til at købe noget, som de senere fortryder, fordi de lever sig ind i spillene med deres 

engagement. 

De vigtigste ideer til tiltag, som kommer frem ved børnenes diskussion af emnet, er: 

• Tydelig mærkning af in-app køb og opgradering til premium i spil på App Stores / Google Plays 

første side, hvor spillet præsenteres - dér hvor der i dag står om spillet er gratis eller ej 

• Krav om dansk sprog til formidling af køb og optjening af point 

• "Spilletime" i skolen, hvor børnene bliver undervist i, hvad de skal holde øje med i deres 

yndlingsspil. Undervisningen skal være med konkrete eksempler, og en idé kunne være at 

inddrage ældre elever som mentorer 

• Krav om, at man kun spiller mod personer, der deltager på samme vilkår, som én selv (har købt 

eller har ikke købt sig til ekstra fordele) - for at undgå unfair konkurrence i spillene, som kan 

medvirke til, at man bliver lokket til at opgradere 

• Minimer brugen af pop op reklamer i spil - og sørg for at Play knappen ikke ligger helt tæt på 

reklamens område 

• Krav ved spilleanmodninger at det fremgår, om afsenderen har fået noget konkret ud af at sende 

sin spilleanmodning 

 

Markedsføring på sociale medier (14-16 årige) 

Udfordringen er, at børnene ikke vedkender sig, at de mangler en kritisk distance, for de mener selv, at de 

kan skelne, hvad der er kommercielt (reklame, sponsoreret), og hvad der ikke er. Alligevel har de næsten 

blind tillid til det brugerindhold, som bliver genereret på tjenester som YouTube og på blogs - fordi 

brugerindholdet opfattes at have en autentisk stemme, nemlig brugerens egen. Børnene har ikke en 

forventning om, at skolen vil kunne undervise kompetent om emnet, for børnene mener, at de selv er 

langt mere erfarne i at navigere rundt i disse medier end lærerne. 
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Desuden er der en udfordring i stigningen af sharing-aktiviteter med reklamebudskaber, som børnene 

deltager i for at kunne være med i konkurrencer eller optjene fordele. Børnene er selv ved at være trætte af 

al den spam, det medfører, men omvendt har de svært ved at sige nej til de fordele, de kan opnå ved 

sharing. 

De vigtigste ideer til tiltag, som kommer frem ved børnenes diskussion af emnet, er: 

• Eksempler på at bloggere har været sponsorerede, uden at det har fremgået af blog - for at åbne 

børnenes øjne for, at dette forekommer. Evt. udvikling af undervisningsmateriale (men manglende 

tiltro til at lærere vil kunne undervise i det) 

• Klar markering eller symbol, når anmeldelse er baseret på sponsorering. Eller omvendt - klar 

markering af, når anmeldelse med garanti er sponsor-fri 

• Klar markering af, når anmodninger fra venner er baseret på deltagelse i konkurrence e.l. 

 

Abonnementer (14-16 årige) 

Børnene støder på mange forskellige slags abonnementer, men betaler dog sjældent for dem selv. 

Udfordringen er derfor mere abstrakt - nemlig, at børnene ikke lærer abonnementet som form så godt at 

kende, og derfor ikke er så godt rustet, når de flytter hjemmefra.  

Børnene har tendens til at læse henover abonnementsvilkårene og blot se på, hvad det er, de får leveret - 

og deres opmærksomhed og interesse bliver nemt fanget af den medfølgende gave. De er typisk ikke klar 

over, at man selv aktivt skal opsige et abonnement igen, når man ikke ønsker, at det skal fortsætte - og de 

bliver forvirrede over, hvad de skal betale, hvis der står mange forskellige beløb i annoncen. 

De vigtigste ideer til tiltag, som kommer frem ved børnenes diskussion af emnet, er: 

• At den pris, der vil stå på opkrævningen, fremgår og er den, som er fremhævet grafisk 

• At det fremgår tydeligt, at man selv skal afmelde aktivt, for at det ikke fortsætter 

• At bindingsperioden er tydelig 

• Krav om at undlade fagterminologi såsom "løbende halvårsabonnement" 

• Noget genkendeligt, når man orienterer sig i abonnementer. F.eks. kort, oversigtsgivende 

standardformat eller specifikke nøgletal (a la bankers ÅOP) 

 

Privatøkonomi (14-16 årige) 

Den største udfordring for børnene ift. deres egen økonomi er, at de har vanskeligt ved at planlægge, hvad 

de gerne vil bruge pengene på. Udfordringen handler både om børnenes viden om, hvad de kan gøre ift. 

privatøkonomi og budgetlægning, og det handler om at kunne motivere dem, så de kan se værdien af at 

være planlæggende. Det, der kan motivere dem, er, at de bliver mindet om, at de kan købe det, de rigtigt 

gerne vil have ved at spare op, og at det kan ruste dem til at kunne flytte hjemmefra og styre det hele selv, 

når de bliver lidt ældre. 

De vigtigste ideer til tiltag, som kommer frem ved børnenes diskussion af emnet, er: 

• Lære at bruge regneark konkret ift. barnets eget budget - ikke bare en introduktion i skolen, men 

en fortløbende samtale og justering af budgettet (enten i skoleregi eller med forældre) 

• TV programmer a la TeenageBoss på DR, der på sjov måde viser værdien af budgetlægning 
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Forældres oplevelser af udfordringer og idéer til tiltag, der kan imødegå 
udfordringer 

 

Helt overordnet er der en tendens til, at forældrene i udgangspunktet ikke oplever de beskrevne 

udfordringer som særligt store, og at de generelt ikke er så bekymrede i forhold til, hvordan deres børn er 

som forbrugere. Det hænger sammen med, at forældrene udviser stor tillid til, at deres børn kan navigere 

rundt (14-16 årige) og spørger til råds (8-10 årige), hvis der er noget, de ikke forstår. Desuden er der også 

en grundholdning om, at der er grænser for, hvor galt det kan gå, eftersom børnene ikke administrerer de 

store pengesummer selv, og at det også er vigtigt, at børnene danner sig deres egne erfaringer. 

Der ses her en forskel i temperament og grundholdning blandt forældrene, hvor nogle forældre lægger 

vægt på "laissez faire" ud fra en tankegang om, at børnene har bedst af selv at navigere rundt, mens andre 

forældre lægger vægt på at ruste og beskytte børnene mere aktivt, så børnene ikke kommer galt af sted. 

Forældrene skal for en del af de nedenfor beskrevne tematikker først have en aha-oplevelse af, hvorfor det 

er vigtigt som forældre at forholde sig til emnet, før de vil være motiverede for at gøre en indsats sammen 

med deres barn. 

Det er tydeligt, at forældrene mener, at det vigtigste af de viste temaer er kommercielle budskaber på de 

sociale medier. Forældrene mener, at der her er de største udfordringer for deres børn (og for dem selv) ift. 

at kunne navigere rundt. Forældrene kender ikke de medier, som børnene anvender, så godt som børnene 

selv, og de har derfor vanskeligt ved at hjælpe deres børn. 

Markedsføring på sociale medier 

Forældrene til de 8-10 årige oplever endnu ikke de store udfordringer ift. markedsføring på de sociale 

medier, men forældrene kan godt se, at det snart vil være mere aktuelt ift. deres børn, når de når 

Facebook alderen. Forældrene til de 14-16 årige kan i højere grad se, at der er tale om en udfordring - men 

de medgiver også, at de faktisk ikke har tænkt så meget over det i dagligdagen, og at de i stedet mere har 

snakket med deres børn om sociale medier ift. pædofili, mobning mv. 

Forældrene kan godt se, at det er berettiget, at der kommer større fokus på dette område - og de 

medgiver, at de også selv som forældre kan have svært ved at gennemskue, hvad der er sponsoreret og 

hvad der ikke er. Der er tale om en gråzone. Der spores en vis resignation ift. det massive kommercielle 

pres, deres børn vil opleve. Forældrene føler ikke, at de kan forhindre eller skærme deres børn. 

De vigtigste ideer til tiltag, som kommer frem ved forældrenes diskussion af emnet, er: 

• Skrækhistorier i medierne, der skaber bevidsthed om emnet og aha-oplevelser både for forældre 

og børn. Man skal høre historier om nogle blogger e.l., der har modtaget sponsorering i det skjulte, 

for på den måde at blive opmærksom på, at man skal være kildekritisk, når man læser 

brugerindhold 

• Undervisning i skolen om skjult markedsføring på sociale medier 

• "Modblogger" - en blogger der forklarer børnene om de kommercielle mekanismer, der finder sted 

på de sociale medier, og som afslører skjulte kommercielle budskaber 

• Etiske regler for virksomheder. F.eks. forbud mod at sponsorere markedsføring til børn under 14 år 

på de sociale medier 
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• Mere dialog om emnet mellem forældre og barn - men de oplever det selv som rigtigt svært, fordi 

børnene kender "deres egne medier" bedre end forældrene 

 

Privatøkonomi (14-16 årige) 

Forældrene anerkender udfordringen, at børn ikke er gode nok til at overskue og planlægge deres 

økonomi. Det, der især vækker bekymring, er, hvordan deres børn vil klare sig, når de bliver lidt ældre og 

flytter hjemmefra. Forældre til børn i alderen 14-16 år vil derfor være motiverede til at gøre noget på 

området - navnlig hvis det kommunikeres, at det handler om at ruste børnene til at blive i stand til at klare 

deres egen økonomi, når de en dag flytter hjemmefra. Forældrene er især bekymret for alle de nye, lette 

lån, der er kommet, og som er muligt at få, så snart man runder de 18 år. 

De vigtigste ideer til tiltag, som kommer frem ved forældrenes diskussion af emnet, er: 

• Undervisning i skolen om børnenes privatøkonomi 

• Unge kunne være forpligtet til at tage et privat økonomikursus, inden de skal flytte hjemmefra - 

ligesom man skal tage kørekort for at kunne køre bil 

• Sætte grænser for lette lån til unge - rent lovgivningsmæssigt 

Det er bemærkelsesværdigt, at forældrene ikke umiddelbart ser sig selv som afgørende faktor i forhold til, 

at børnene mere systematisk lærer at kunne planlægge deres privatøkonomi. Dette hænger sammen med, 

at forældrene mener, at hverdagsøkonomien allerede indgår i de daglige dialoger og opgaver, som 

børnene har i familien. Men det er ikke et selvstændigt indsatsområde, som planlægges og er skemasat af 

forældrene. De lærer deres børn om livet, herunder økonomi, på ad hoc basis og meget tæt knyttet til 

dagligdagen. De har vanskeligt ved at se for sig, hvordan de selv skulle kunne gøre noget mere systematisk 

i en hektisk hverdag. 

 

Digitale spil (8-10 årige primært apps, 14-16 årige både apps og spil til computer og konsol) 

Forældre oplever ikke, at der er udfordringer med, at digitale spil opfordrer til køb. Det skyldes dels, at 

forældrene har tillid til, at børnene kan skelne mellem rigtige og "lege" penge. Dels at forældrene til de 

mindre børn oplever, at de selv som forældre har kontrol over merkøb i spil i form af deres password, og at 

de har nedlagt forbud mod køb i spil, med mindre de har givet lov. Dels at forældrene til de større børn 

mener, at de ikke skal blande sig for meget i, hvad børnene bruger deres egne penge til. 

Det vigtigste, der er at gøre på området er, at forældre sikrer sig, at de alene har adgang til deres eget 

password til App Store o.l. Det bør være sådan, at der skal kode til igen, hvis man køber in-app, og der må 

ikke være nogle minutter "åbent" uden behov for kode efter det første køb. Herudover kommer 

forældrene på følgende ideer til tiltag: 

• Mærkningsordning i App Store o.l. - evt. inddelt efter tre kategorier: gratis spil, gratis med tilkøb 

og ikke-gratis. Det burde ikke være lovligt at kalde et spil "gratis", hvis der kan foretages in-app 

køb i det 

• Kampagner om de forskellige spiltyper - inkl. skræmmeeksempler på, hvem der er kommet galt af 

sted 
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• Læring i skolen om hvad de skal holde øje med ved køb af og i spil 

• Sikre at børn ikke kan oprette en konto i App Store / Google hvis, de ikke er beskyttet 

lovgivningsmæssigt 

Abonnement (14-16 årige) 

Flere af forældrene har abonnementets faldgruber inde på livet, fordi deres børn har ønsket at oprette et 

abonnement og har gjort det vha. eget Visa Elektron kort. Forældrene oplever, at børnene godt kan have 

vanskeligt ved at gennemskue, hvad det er, de siger ja til, og helt at forstå, at de binder sig for længere tid 

af gangen. Forældrene siger selv, at de jævnligt tager en snak med deres børn om abonnementer, når 

barnet bliver interesseret i noget konkret. 

Den eneste egentlig idé til tiltag på området er, at fjerne muligheden for at betale abonnementer med Visa 

Elektron, for det vil kunne forhindre børn i selv at tegne et abonnement. 

 

Konceptevaluering 
 

Følgende koncepter er blevet evalueret i fase 4 (se 4. fases resultatdel for flere detaljer og se bilag for fuld 

størrelse af testmaterialet): 

• D4. Saldo SMS til hævekort for nybegyndere. Evalueret af børn (11-13 år og 14-16 år) og deres 

forældre 

• C2. Øget gennemsigtighed ved markedsføring af abonnementer. Evalueret af børn (11-13 år og 

14-16 år) og deres forældre 

• C1. Blogstar - undervisning i kommerciel kommunikation på sociale medier. Evalueret af børn 

(11-13 år og 14-16 år), samt evalueret af lærere til børn i alderen 11-16 år 

• D3. Forældre inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien. Evalueret af forældre 

 

Alle koncepterne har et vist potentiale til at styrke børnene som forbrugere - men der er dog forskel på, 

hvor entydigt positivt, koncepterne evalueres. Rækkefølgen ovenfor indikerer, hvilke af koncepterne der 

umiddelbart opfattes mest positivt og relevant i de undersøgte målgrupper - begyndende med det 

koncept, der entydigt får mest positiv evaluering. 

Det fremgår også af nedenstående gennemgang, hvordan koncepterne vil kunne forbedres. 

 

D4. Saldo SMS til hævekort for nybegyndere 

Både børn og forældre er meget positive over for det overordnede i konceptet med, at barnet modtager en 

SMS fra banken, der informerer om, hvad barnet bruger på kontoen, og hvad der går ind på kontoen. I 

begge tilfælde vil man desuden gerne have en information om saldo. 

Værdien af en sådan besked vil være, at børnene får bedre føling med, hvad de har at gøre med, så de 

bedre kan overskue og planlægge deres økonomi. Pengene bliver mere håndgribelige med SMS'en, hvor 
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ellers hævekortet har gjort pengene immaterielle og usynlige. Børn og forældre vil få et positivt indtryk af 

banken, hvis banken tilbyder denne service. 

Til gengæld vækker det meget stor modstand hos børnene og forældrene, hvis der som foreslået indføres 

opfordringer i SMS'en til at spare op. I særdeleshed hvis sådanne opfordringer bliver ledsaget af mulighed 

for at spare op via respons SMS. Det anses for at være anmassende, forældreagtigt (af børnene), og kan 

give anledning til fejlindtastninger og misforståelser. Det frarådes at opfordre til opsparing på denne 

måde. 

 

 C2. Øget gennemsigtighed ved markedsføring af abonnementer 

Testes i én eksisterende kommunikation om abonnement (som benchmark) og 3 nye varianter at 

kommunikere abonnementet på.  

Både børn og forældre foretrækker klart variant D (den variant som har mest information med). For både 

børn og forældre handler det om, at variant D er bedst til at synliggøre, at man selv skal opsige sit 

abonnement, for at det stopper - hvilket mange af børnene i begge aldersgrupper slet ikke er klar over. 

Desuden kan man godt lide, at de nye varianter formår at beskrive abonnementsforholdene i et mere 

dagligdagspræget sprog (har bl.a. omformuleret "løbende halvårsabonnement), så man ikke læser 

henover noget af det vigtige, fordi sproget er svært. 

Både børn og forældre mener desuden, at de nye varianter gør det tydeligere, hvad der sker ved første 

betaling og ved anden betaling, men man kunne godt ønske sig, at dette blev endnu mere skåret ud i pap, 

sådan at man helt præcist kunne se, hvad opkrævningen ville lyde på første gang og de efterfølgende 

gange, og hvor mange numre man ville få ved første betaling og de efterfølgende betalinger. 

Problemet ved D er, at skrifttypen er blevet noget mindre end i alternativ C pga. de ekstra oplysninger om, 

at man selv skal sige abonnementet op, hvilket gør, at man nemmere kan komme til at overse 

informationen. Desuden er der for mange priser i spil - der står fremhævet 179 kr. og lige nedenunder står 

der mindstepris 228 kr. Både forældre og børn bliver forvirret af, at der er flere priser. 

En løsning kunne være, at der blev stillet krav om, at den pris, der skal fremhæves, er mindsteprisen (her 

altså de 228 kr.), og at der slet ikke må fremhæves en anden pris (her altså de 179 kr.) 

 

C1. Blogstar - undervisning i kommerciel kommunikation på sociale medier 

Lærerne kan godt se relevansen af Blogstar. Desuden bekræfter fokusgruppen med lærerne det, børnene i 

undersøgelsens tidligere faser har fremhævet, nemlig at undervisningen i sociale medier i dag primært 

omhandler trivsel, net-etik mv., og at undervisning i markedsføring og reklamer primært omhandler 

klassiske medier som TV-reklamer og printannoncer. Der er altså et hul i undervisningen ift. kommerciel 

kommunikation på sociale medier. 

Børnene vil godt have et undervisningsforløb om sociale medier, først og fremmest fordi de synes, at det 

er vedkommende at have om emner, der relaterer sig til deres dagligdag. Deres største anke er, at de ikke 

har tiltro til, at deres egen lærer vil være i stand til at kunne undervise dem i det, da børnene ikke anser 

lærerne for at være kyndige nok inden for de nye medier, som børnene selv opfatter som deres egne. 



20 
 

Desuden er der det forhold, at børnene i udgangspunktet mener, at de godt selv kan gennemskue, om der 

er sponsorering eller ej, fordi de føler, at de kender deres medie. Derfor vil det være en god idé at begynde 

undervisningsforløbet med et par øjenåbnere for børnene, hvor de bliver bragt i tvivl, om der er 

kommerciel kommunikation eller ej  (f.eks. via multiple choice, som i testmaterialet, bare på et tidligere 

stadie i undervisningen) - for på den måde vil de kunne mærke, at de har brug for Blogstar forløbet. 

Blogs vil fungere godt over for de 14-16 årige, men det er nødvendigt at finde på et mere visuelt format til 

de 11-13 årige, såsom Instagram e.l., således at det i højere grad vil matche deres brug af sociale medier. 

Lærerne fremhæver, at der er brug for følgende, for at Blogstar vil blive en succes: 

• Lærervejledning 

o Dels i nogle basale ting, som vil give lærerne tryghed ift. det lidt ukendte land - f.eks. 

beskrivelser og links der afklarer hvad en blog er, hvor man finder blogs og hvordan man laver 

en blog 

o Dels mere udførligt om hvad formålet og målet er med undervisningen - hvor det bl.a. også vil 

være vigtigt at præcisere, at formålet ikke er trivsel eller net-etik, men at skabe forståelse for, 

at der finder skjult markedsføring sted, så børnene kan blive rustet som forbrugere 

o Dels baggrundsviden om, hvor meget tid børn bruger på sociale medier i dag, og hvor meget 

markedsføring der finder sted i det skjulte her - sådan at både børn og lærere bedre forstår 

vigtigheden af emnet 

• Skal indgå i læringsmål og læseplaner - f.eks. ved at opdatere, hvad der skal undervises i ift. reklamer 

og markedsføring, så der stilles krav om, at børnenes egne primære medier, herunder sociale medier,  

skal indgå med stor vægt. Det er vigtigt, at det indgår i læringsmålene, for lærerne føler, at de har så 

travlt med at opfylde disse mål, at de har vanskeligt ved at få tid til emner uden for læringsmålene 

• Udbygget teori, bl.a. om retoriske virkemidler, debatformer mv. - hvilket vil sikre en ordentlig faglig 

dybde i emnet 

Både blandt lærerne og blandt børnene er der uenighed om vægtningen mellem multiple choice lignende 

opgaver og kreative opgaver. Børnene tænker, at det kan blive for tungt og krævende, hvis de kreative 

opgaver kommer til at fylde det meste - men omvendt kan navnlig de fagligt stærke og velformulerede 

børn se en motivation i, at de får lov til at udtrykke sig om emnet. 

Nogle lærere tænker, at multiple choice opgaver kan være for banale, mens andre ser dem som et godt 

supplement med høj underholdningsværdi. (Og som undersøgelsen har vist, som en øjenåbner for børnene 

om, at de ikke har styr på det hele alligevel). Andre lærere er betænkelige ved, at de kreative opgaver 

kommer til at handle om eleverne selv, for der er allerede meget navlepilleri og selveksponering i de 

sociale medier - og de vil foretrække kreative opgaver, hvor man skulle være en af de kendte personer i 

stedet. 

Børnenes og lærernes kommentarer tyder på, at det vil være vigtigt, at der er en variation inden for 

opgaverne imellem kreative og mere dilemma- og fakta-orienterede opgaver, hvor der i det viste 

testmateriale er for stor vægt på det kreative. 
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D3. Forældre inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien 

Forældrene kan godt lide selve idéen, fordi de godt kan se det fornuftige i, at deres børn bliver bedre til at 

forholde sig til privatøkonomi. Det vil her være godt at kommunikere, at konceptet kan hjælpe med at 

ruste børnene til at stå på egne ben en dag, ved at de på et tidligt tidspunkt lærer at lægge planer for 

indkøb, budget mv. Man kunne evt. skære det helt ud i pap ved at tydeliggøre, at børnene bl.a. vil lære at 

kunne modstå fristelser, som de lette lån er, når man bliver 18 år - en sådan tydeliggørelse vil i hvert fald 

direkte adressere forældrenes bekymring, men det vil være vigtigt at ramme den rigtige tone, så den ikke 

bliver formynderisk. 

Det største problem ved konceptet er, at det forventes at være tidskrævende og svært at få passet ind i 

familiernes travle hverdag. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis de foreslåede øvelser ikke vil være for 

tidskrævende og i stedet måske ligefrem vil have karakter af at aflaste forældrene. 

Desuden nævnes det, at materialet umiddelbart virker henvendt til overskudsfamilier, hvor der i højere 

grad er brug for at få fat i de mindre ressourcestærke familier. 

Det er vigtigt at tonen i materialet ikke er belærende og intimiderende - men derimod har karakter af en 

vifte af tips og inspiration, som man kan vælge og vrage imellem. På den måde vil familierne ikke opleve, 

at der bliver trukket noget ned over hovedet på dem, og at staten blander sig for meget i deres måde at 

drive familie på. 

Børnene har ikke fået forevist testmaterialet om hverdagsøkonomi i familierne, men i de tidligere faser i 

undersøgelsen er det kommet frem, at børnene godt kan lide konkrete opgaver fra dagligdagen, men at 

de vil opleve det som mere relevant og værdifuldt, hvis emnet i højere grad bliver deres egen økonomi 

frem for familiens. Det kunne være et sted at starte i hvert fald, sådan at konceptet blev indledt med, at 

barnet fik redskaber til at få sine egne penge til at slå til - i dialog med forældrene, hvilket også kunne 

medvirke til, at forældrene ikke ville opleve det som alt for tidskrævende. 
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Resultater fase 1 og 2 for 8-10 år:  

Leger stadig, men bliver mere til sport, spil og musik 

 

Digital adfærd 

 

YouTube er meget dominerende i børnenes brug af digitale medier. Det skyldes, at YouTube er så visuel i 

sin formidling, så børnene kan se videoer, uden at de skal anstrenge sig for at læse så meget. Det er i 

særdeleshed på familiens bærbare computer, eller hvis familien har en tablet, at børnene er inde på 

YouTube. 

YouTube bruges til humor - især sjove videoklip, som børnene ser alene eller sammen med deres venner. 

YouTube bruges også til fif om, hvordan man klarer sig videre i spil såsom Minecraft eller League of 

Legions, hvis man sidder fast. Så kan børnene på videoklip se, hvad de skal gøre for at komme videre. 

Navnlig pigerne, men også enkelte drenge, er fanget af universet på MovieStarPlanet, som både formår at 

møde børnenes behov for at lege med shopping, påklædning og design, og som samtidig er et sted, hvor 

de kan spille andre småspil og desuden chatte med andre brugere inde på portalen. Børnene opfatter 

MovieStarPlanet som et online sted for dem, og børnene føler sig meget knyttet til det: 

"Jeg spiller MovieStar. Det er nogle dukker, hvor man kan gå ind og shoppe og gå på spil og 

chatte med andre og blive venner." 

Der bliver også stadig spillet en del på PC og konsolspil (Wii/PlayStation), hvor forældrene har medvirket 

ved køb af spillene. Skylanders er meget populært, fordi det er en kombination mellem leg og spil og 

mellem offline og online.  

Flere af børnene har fået forældrenes password til App  Store eller Google Play, og de har fået tilladelse til 

at downloade de apps, der er gratis, uden at de behøver at spørge forældrene om lov. Et spil, der bliver 

spillet meget i øjeblikket i aldersgruppen er Fruit Ninja.  Det er tydeligt, at forældrene ikke helt er vidende 

om alle de muligheder, der er for køb, for de har kun instrueret børnene i forhold til køb af nye apps - og de 

har således ikke instrueret børnene i, at der også findes in-app køb o.l. Det har børnene selv måttet finde 

ud af - og en rettesnor for børnene er, at de ved, at der er rigtige penge på spil, når der popper noget op, 

der spørger om man vil bekræfte købet. 

"Nej, jeg gjorde det selv [downloadede app]. Hvis det er gratis, må jeg gerne, men hvis det koster 

penge, så skal jeg spørge." 

Børnene arver ofte forældrenes gamle mobiltelefoner, når forældrene får nye. I familierne bliver 

mobiltelefonen/smartphonen opfattet som individuel, mens tablet mere er en fælles device i de familier, 

som har en sådan. 

  



23 
 

Spil 

 

Børnene er generelt bevidste om, hvorvidt der er tale om ”spillepenge” eller ”rigtige penge". De ved, at 

spillepenge er noget, hvor de ikke behøver at spørge far og mor om lov, fordi det ikke er penge, der er 

"uden for spillet" - men derimod spillemønter, som de kan tjene ved at gøre forskellige ting i spillet. De er 

også opmærksomme på, at man i en del spil kan købe spillemønter med rigtige penge, så man hurtigere 

kan gøre nye ting i spillet, uden at man behøver at optjene alle pengene via aktiviteter i spillene.  

Børnene er ikke bekymrede for, at de kunne komme til at købe noget forkert. De prøver sig frem og ser, 

hvad der sker. Det virker umiddelbart heller ikke, som om forældrene er så bekymrede, når de ikke har 

snakket mere med deres børn om, hvad der kan gå galt. Det virker som om, forældrene slet ikke er 

opmærksomme på risikoen ved in app køb, og at de tænker, at alt må være i orden, og tillid er bedst. 

Aldersgruppen har relativt nemt ved at skitsere, hvilke af de spil, de spiller, der har spillemønter og hvilke 

der skal bruges rigtige penge i. De når frem til følgende opdeling af spillene: 

Spillepenge Rigtige penge  

MovieStarPlanet  

Clash of Clans  

League of Legions 

Lego – Lord of the Rings 

DragonWorld  

MovieStarPlanet  

Just Dance (købe nye sange – veninde kom til at 

trykke på forkert knap og købte ved et uheld…)  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at spil som MovieStarPlanet både har spillepenge og rigtige penge - hvilket 

kan skabe lidt forvirring hos børnene. Herudover har MovieStarPlanet et VIP medlemskab, der giver 

børnene en emotionel følelse af at være noget særligt og en mere funktionel følelse af at kunne noget 

særligt. Der bliver talt om VIP medlemskabet i skolen, og nogle af pigerne er enten allerede VIP medlem, 

eller plager forældrene om det, mens de fortæller, at der er mange andre fra klassen, der allerede laver en 

masse ting med deres medlemskab. 

"Man tjener penge op ved at få gaver og tjene penge, og hvis man vinder i spil, så får man nogle 

penge. Hvis man har penge nok til noget tøj, så kan man købe det, hvis man vil, med mindre det 

er VIP... Det er sådan, hvor det koster over 500 kroner, og det må jeg ikke være... Jeg sagde, om 

jeg måtte, og det var alt for mange penge for kun et år, sagde de... Jeg sagde øv, gik udenfor og 

fik noget frisk luft. " 
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Sociale medier 
 

Børnene er endnu ikke blevet oprettet på Facebook, og de er meget bevidste om, at man skal være 13 år 

for at få sin egen profil. I denne aldersgruppe kan man ikke forestille sig, at man vil begynde med 

Facebook, før det er lovligt (men det er tydeligt i interviewene med de 11-13 årige, at mange får en 

Facebook profil et par år før, de reelt må). 

De kommunikerer mest med deres venner face2face - men de er også så småt ved at tage hul på at 

kommunikere via SMS og chat via app spil og via børneuniverser som MovieStarPlanet - hvor spil og 

kommunikation går hånd i hånd. 

 

Forhold, der tilskynder til køb 

 

Børnene nævner selv nedenstående forhold, som vækker deres interesse for køb af produkter o.l. De står i 

den rækkefølge, som synes mest vigtigt for børnene - som dog selv ikke er reflekterede nok til at kunne 

lave en egentlig prioriteringsliste: 

• Hvad venner gør 

• Skærme/skilte i butikker 

• Pop up i apps eller på PC 

• TV-reklamer 

 

Som det fremgår af nedenstående citater, får børnene vakt deres interesse meget spontant, og deres 

tanker om at få det pågældende er impulsive, lystorienterede og ukritiske:  

"Der var nogen fra min klasse, der talte om den [Samsung Galaxy S4], og jeg hørte hvor meget 

den kan, og så ville jeg bare gerne have den." 

"Jeg så Skylanders på en skærm i Fona, hvor man kunne se dem spille. Jeg tænkte, at jeg gerne 

ville prøve at se, hvordan det var. Jeg købte det selv i butikken… for mine lommepenge." 

 

Om reklame 

 

Børnene forbinder reklamer med noget, der forstyrrer dem, mens de er i gang med noget spændende. 

Reklamer er for aldersgruppen især noget, som de møder som pop ups i apps og på computeren. Børnene 

har forstået, at reklamer er fordi nogle gerne vil have os til at købe noget. 
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Forbrugerviden 

 

Deltagerne bliver bedt om at gå sammen i mindre grupper og snakke om, hvad der kan gå galt i 

forbindelsen med et køb af en vare eller tjeneste, som de er interesserede i at anskaffe sig. I 

gruppearbejdet når de frem til følgende for køb af øreringe i butik, f.eks. i Føtex: 

 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt?  

At man taber låsen uden for 

butikken 

Tror ikke, at man kan gøre noget. Andet end at købe et par nye - eller få ens 

forældre til at købe nogle nye 

Troede at man købte guld, men 

at det ikke var guld alligevel 

Nok ens egen skyld. Men måske kan man få det byttet, hvis man har 

kvitteringen 

 

For køb af et par bukser - f.eks. i H&M: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt?  

Der er et hul i bukserne, som 

man ikke opdagede i butikken 

Klage i butikken. Gå ind og sige, at det var dårlig kvalitet 

Størrelsen passer ikke alligevel Måske kan man bytte den - men så skal man i hvert fald have kvitteringen,  

og man må ikke have klippet mærket af i tøjet 

 

Opsummering 

En del af børnene har lagt mærke til, at man kan bytte en vare, hvis man har en kvittering. De forbinder 

dette med den enkelte butik og tænker, at det har noget at gøre med, om de er flinke i butikken, og at 

chancen for, at de er flinke, er stor, hvis man har en kvittering med. Børnene har mere hæftet sig ved det, 

at man kan bytte noget, og de kommer ikke selv i tanke om, at de også har mulighed for at få pengene 

tilbage. Det hænger sammen med, at børnene kun ved, hvad der er muligt ud fra de konkrete erfaringer, 

de har haft sammen med deres forældre om dette. 

Det, der står indprentet hos en stor del af børnene, er, at man altid skal huske at gemme sin kvittering, og 

at man aldrig må klippe mærker af produkter (tøj), inden man er helt sikker på, at tingene er, som de skal 

være. 
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Kilder til forbrugerviden 
 

Børnene har udelukkende deres forbrugerviden fra deres forældre. Det er primært ved at observere, hvad 

deres forældre gør, når de køber noget, og også ved at få nogle formaninger om, hvad man må gøre med 

nyindkøbt tøj og gaver. 

Børnenes viden er altså baseret på dag til dag erfaringer - og de kender ikke til de bagvedliggende grunde 

eller rettigheder. For en stor del af børnene vil det også på nuværende alderstrin være vanskeligt for dem 

at kapere meget andet end det praktiske i, hvad de skal gøre og ikke skal gøre. Men det ville omvendt 

styrke deres forståelse, hvis de efterhånden fik kædet disse tommelfingerregler sammen med nogle 

forklaringer. Det ville give dem grobunden for på et senere tidspunkt at forstå, hvad deres rettigheder er, 

og at det ikke er op til den enkelte butik at bestemme, hvad der skal gøres, når noget går galt. 

"Mine forældre har ikke fortalt noget om det, men jeg kan se, at de altid beder om at få den 

[kvittering] med." 

"Nej, vi har ikke haft om det her i skolen. Får man det?" 

Børnene snakker slet ikke med deres venner om, hvad der kan gå galt ved køb. Når de snakker med deres 

venner om produkter og køb, handler det altid om noget positivt - hvor spændende og hvor fedt, det er. 

 

Penge og købssituationer 

 

Hovedparten får lommepenge. Nogle får det ugevis mellem 30 og 50 kr., andre får det månedsvis,  ca. 100-

200  kr. om måneden. Pengene får de i kontanter. 

Som regel skal de udføre nogle enkelte pligter for at få lommepenge. Det er nogle nemme huslige sysler, 

der tager udgangspunkt i barnets egen sfære - f.eks. at rydde op på værelset og dække på bordet eller 

rydde af. 

Børnene lægger pengene i deres pung eller sparegris derhjemme. Ofte er børnene de eneste, der har 

kontanter - og det kan betyde, at resten af husstanden må låne af barnet, f.eks. hvis der er nogle, som 

ringer på til indsamlinger, eller hvis der skal betales et kontantbeløb til en skoleaktivitet. 

Mange af børnene sparer pengene op uden helt at vide, hvad de vil bruge dem til - men med en forestilling 

om, at de nok finder noget godt på et tidspunkt. Pigerne tænker bl.a. på, at de sparer sammen til at finde 

noget godt til værelset, som de kan købe, næste gang de skal i IKEA e.l. Drengene tænker bl.a. på at købe 

rollespilsudstyr e.l. 

Der er således tale om, at en del af børnene på trods af deres impulsive begejstring for de produkter, de 

støder på, alligevel også formår at spare en del penge op - hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at 

pengene er derhjemme og er noget, man skal planlægge at få med sig. Godt nok kan børnene låne penge 

af forældrene, hvis børnene bliver meget interesserede i nu'et, men det at pengene er derhjemme, lægger 

en naturlig dæmper på købsaktiviteten. 
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En enkelt af de ældre piger er begyndt at tage på små shoppingture alene med veninderne - primært i det 

nærtliggende supermarked. De tager pengene med uden helt at vide, hvad de vil købe, og de finder så ud 

af det, mens de er inde i supermarkedet. Det er tydeligt, at der bliver købt andre ting og mere impulsivt på 

denne måde. 

Børnene siger følgende om det at vente, hvis man har fundet noget, man gerne vil have: 

 Interviewer: "Er det godt at vente?" 

 Barn 1: "Det haster jo ikke." 

 Barn 2: "Det er jo både og... fordi hvis man nu ikke vil have det alligevel." 

 Interviewer: "Hvor lang tid venter I?" 

 Barn 2: "En uge tror jeg." 

 Barn 3: "Jeg bor lige sådan helt vildt tæt på Føtex, og så må jeg gerne lige løbe ned og kigge 

 hvad de koster, og hvis jeg har en 50er med og de koster det, så må jeg gerne købe dem, men 

 hvis det koster mere, så skal vi lige se på det sammen, når de skal derned og handle  eller 

 noget." 

 ... 

 Barn 1:  "Det er godt lige at tænke sig om. For det kan også være, at man finder ud af, at man 

 kan få det billigere et andet sted." 

 ... 

 Barn 1: "Men det kan også være nederen, for så er det måske udsolgt, hvis man venter." 

 Barn 2: "Min mor siger nogle gange, hvis det er dyrt, om jeg er helt sikker, og så kan jeg godt 

 miste lysten lidt." 

 Barn 4: "Det kommer an på, om man rigtig gerne vil have det ." 

 

Finansiel viden og inddragelse 

 

Børnene inddrages ikke rigtigt i snakken om familiens penge. Når børnene forholder sig til økonomi, 

handler det om, hvad de selv har af penge, hvad de kan få i lommepenge, og hvad de kan købe. Navnlig 

pigerne er begyndt så småt at få indflydelse på køb af tøj, når de sammen med deres mor går i butikker 

som H&M. 

Når børnene tænker på, hvad de lærer i skolen om penge, kommer de i tanker om matematikstykker, hvor 

de er begyndt at regne med penge, og hvor de har lært om, hvordan de forskellige mønter og sedler ser ud 

o.l. De kommer ikke af sig selv i tanke om pengeby.dk, men adspurgt er der nogle, som kan huske, at de 

har prøvet det. De syntes ikke, at spillet var så sjovt, for de synes ikke, at de kunne købe så mange 

spændende ting for pengene i spillet. Børnene er vant til langt flere valgmuligheder, når de bruger 

spillepenge i spil og universer som MovieStarPlanet - og det er vigtigt at holde sig for øje, at netop 

sådanne valgmuligheder øger aldersgruppens motivation. 
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Reaktioner på PacMan og Subway Surfers - (fremvist på iPad) 

Børnene bliver i fællesskab bedt om at gå ind på PacMan og Subway Surfers. Da børnene går ind på 

spillene kommer der straks en pop up frem om et andet spil, man kan anskaffe sig. Børnene har let ved at 

afkode det - og forstår, at det er en reklame for noget andet end det, de var i gang med. Nærmest per 

refleks trykker børnene prompte på krydset for at lukke pop up'en ned. De fortæller samtidig, at de af og 

til kommer til at trykke forkert, fordi de rammer lige ved siden af krydset - og så kommer de ind til det 

sted, hvor man skal downloade spillet. Det kan godt få nogle af dem til at forholde sig en ekstra gang til 

det pågældende spil og se, om det ser spændende ud, når de nu alligevel er inde, der hvor man 

downloader. 

Aldersgruppen har relativt nemt ved at afkode, hvad der er spillepenge og hvad der er rigtige penge. De 

har selv udviklet en slags tommelfingerregel for, hvornår der er tale om rigtige penge eller spillepenge. De 

kan typisk se, når det drejer sig om rigtige penge, ved at der så står "kr." bagved tallet - og de ved også, at 

der vil komme en boks op, der spørger, om man vil bekræfte købet, hvis man virkelig er ved at foretage et 

køb. Spillepenge derimod har typisk mønt-ikoner e.l. 

 

Børnene forstår ikke det engelske "Earn Coins", men de har ud fra konteksten en fornemmelse af, at det 

handler om, hvordan de kan få nogle spillemønter. De kan se, at der er noget med Facebook og Twitter, 

men ingen af dem er på disse tjenester. Nogle af dem finder ud af ved at prøve sig frem, at de faktisk får 

spillemønter ved at se en video, for børnene lægger efterfølgende mærke til, at deres møntbeholdning er 

vokset med 100 mønter, og de kan så se, at det svarer til det, der står ud for ikonet. Disse børn forstår 

altså, at de får mønter, men de forstår ikke, hvorfor de får mønter - og det tænker de egentlig heller ikke 

videre over, for det, der betyder noget for dem, er, hvor mange mønter de har, og hvad de kan gøre med 

dem. 
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Det bruges pengene på 

 

Børnene laver i fællesskab en liste over det, de selv bruger penge på: 

• Smykker 

• Tøj 

• Elektroniske ting 

• Sminke 

• Møbler 

• Legetøj 

• Sport - f.eks. bolde 

• Musik - downloads 

• Mad - især hvis man køber lidt ekstra sammen med veninderne (jordbær, slush ice etc.) 

• Film - som ens forældre ikke gider købe 

• Tasker 

• Sko 

 

Ønsker 

Børnene bliver også bedt om at lave en ønskeseddel - som om de snart havde fødselsdag. Listerne på 

næste side indikerer børnenes interesseområder, og vi ser her pigernes store interesse for dyr slå igennem. 

Der er ret stor forskel på, hvor god føling børnene har med, hvad deres ønsker koster. Samtidig bærer 

nogle af børnenes ønsker præg af at være urealistiske ift. en fødselsdag. Disse ønsker viser således i højere 

grad, hvad de rigtigt godt kunne tænke sig, og at de har svært ved at skelne dette fra fødselsdagsønsker. 
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Barn Ønsker 

Pige 1 Penge 

Sminke: 1.000 kr. 

Kanin: 100 kr. 

Mit eget kreditkort - selvom man skal være 18 år 

Pige 2 iPad: 2.000 kr. 

Hund: 10.000 kr. 

Hundehvalpe: 10.000 kr. 

Hest: 30.000 kr. 

Kanin: 500 kr. 

Bo i Ishøj: 100.000 kr. 

Pige 3 One Direction bluse: 150 kr. 

VIP til MovieStarPlanet: 549 kr. 

Hund: 1.000 kr. 

Kanin: 500 kr. 

Øreringe: 80 kr. 

Pige 4 Penge: 1.000 kr. 

Tøj: 1.500 kr. 

Reol: 2.000 kr. 

iTunes kort: 250 kr. 

Dreng 1 Samsung Galaxy 4S: 6.965 kr. 

Bærbar: 8.745 kr. 

 

Om at holde fødselsdag: "Jeg står op, og så går jeg ind for at spise morgenmad, og så er der 

dækket op, og der er boller og croissanter og gaver og flag og sådan noget." 
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Resultater fase 1 og 2 for 11-13 år: 

Prøver nye ting af... Følger andre digitalt... 

 

Digital adfærd 

 

YouTube er stedet for rigtigt mange gøremål. På  YouTube hører børnene musik, og de kigger her en del 

efter, hvad der er populært - primært ved at kigge efter, hvor mange der har set de forskellige 

musikvideoer. Det, at følge med i noget populært, er vigtigt for hovedparten - men for de ældste i 

aldersgruppen begynder der også at komme en modbevægelse, som handler om, at følge med i noget 

særligt. Men her kan YouTube også bruges til at søge specifikke bands og derefter finde nogle andre 

bands, som ligner dem. 

YouTube er ligeledes stedet, hvor børnene kan gennemse noget, inden de køber det. Det gælder i særlig 

grad for online spil, hvor børnene tit går ind og ser nogle spil-demoer på YouTube for at se, om banerne 

virker sjove og udfordrende. På den baggrund, og ved i øvrigt at lytte på hvad vennerne fortæller, finder de 

ud af, om de gerne vil have produktet. I forlængelse af dette bliver YouTube også brugt til at komme 

videre i spil, fordi man inde på tjenesten kan se, hvordan andre overvinder specifikke forhindringer. 

Endelig fungerer YouTube typisk som udgangspunkt for børnenes søgen efter info om et hvilken som helst 

emne. Hvor de lidt ældre børn ligesom hovedparten af voksne anvender Google som indgang i 

søgeprocesser, fordi man ønsker og forventer en tekstuel præsentation af fakta, så er det for de 11-13 årige 

ønsket og forventningen om den mere umiddelbare og visuelle præsentation af virkeligheden, som gør 

YouTube til yndlingssted for søgning. Hvorfor læse hvordan det er, når man i stedet kan se det på en video 

- er den underliggende logik for aldersgruppen. 

Børnene er begyndt at se film og TV-serier som videostreaming - som et supplement, og for navnlig 

pigerne som en substitut, for almindelig TV seening (flow TV). Nogle af pigerne er blevet grebet af, at de 

kan følge med i TV-serier, som de er begyndt at følge på Netflix - og de synes, at det er smart, at nye afsnit 

straks kommer frem, når man er færdig med det forrige. Drengene er også begyndt på Netflix, men de er i 

højere grad i gang på pirattjenester som Project Free TV og Onechannel. For dem er det ikke et egentligt 

issue, om tjenesten er lovlig eller ej. De har typisk ikke reelt forholdt sig til det, men ser det snarere som 

noget, der simpelthen bare er tilgængeligt, fordi man jo kan finde alt på internettet. 

Alle har smartphones og det er den, man især bruger til online aktivitet – fordi den er lige ved hånden, og 

fordi den er ens egen - i modsætning til mange af de andre skærme i hjemmet. Er man alene hjemme, kan 

man dog også tiltuske sig adgang til de lidt større skærme. 
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Spil 

 

Minecraft er i øjeblikket det spil, som skaber meget interesse. Det spilles, som så mange af de øvrige 

populære spil, på smartphone og tablet. Af andre populære app spil nævnes Doodle Jump og Cut the 

Rope. Det er først og fremmest light og medium users, der spiller deres spil på disse devices, men også 

heavy users kan finde på at gøre det, hvis der ikke lige er en PC eller en PlayStation til rådighed. Tidligere 

har børnene spillet småspil på Nintendo DS o.l., men disse former for konsoller er kommet på vågeblus og 

anses nu som lidt barnlige og ikke så "hotte", som app spil. 

Når børnene anskaffer sig spil på smartphone og tablet, er det ofte børnene selv, der downloader app'en. 

De har en aftale med forældrene om, at de gerne må downloade spil uden at spørge, så længe spillene er 

gratis, og derfor begynder børnene ofte deres spil med gratisversionerne. Kort tid efter anskaffelsen 

kommer der så en pop up i spillet, der foreslår, at man opdaterer til en købeversion. Hvis børnene først er 

blevet grebet af spillet, er det interessant at opgradere, fordi de så får mulighed for flere funktioner og 

flere baner. Det er kun i mindre grad budskabet om reklamefri version, som trigger børn til at anskaffe sig 

købeversionen. Børnene fremhæver også, at det kryds, man skal klikke på, for at lukke pop up'en ned, er 

lavet så lille, at man tit kommer til at trykke på annoncen alligevel, og derefter bliver ledt ind i App Store 

eller Google Play. Som regel vækker det blot irritation, men af og til er det også det, der gør, at man 

alligevel får foretaget købet. 

Når børnene opgraderer til en købeversion, har de en aftale med forældrene om, at betalingen finder sted 

på forældrenes App Store eller Google Play konto e.l., og at børnene så efterfølgende betaler forældrene 

med kontanter. Det er lidt forskelligt i hjemmene, om børnene har fået oplyst forældrenes kodeord til 

kontoen, eller om forældrene selv skal sørge for at logge på. 

Nogle af børnene har en Facebook profil og kan godt lide at spille via Facebook, fordi de slipper for at 

logge sig på de enkelte spil, men kan nøjes med et Facebook  login. Det er også interessant for børnene at 

spille via Facebook, fordi de så kan se hvem af vennerne, der spiller. Facebook er således med til at give 

spillene en online social dimension, der på den ene side giver børnene en fælles oplevelse, men som også 

implicit betyder en form for social pression om at spille det samme som vennerne for at være en del af 

gruppen. 

Blandt heavy users er der meget fokus på League of Legions, som især spilles på PC. Heavy users er 

udelukkende drenge. Af spil, hvor man køber hele spillet fra starten (typisk PC eller til spillekonsoller) 

nævnes: Fifa, World of Warcraft , The Last of Us, BioSchock , Infamous2 og Sims3.  

 

Sociale medier 
 

En stor del af børnene er på Facebook. Flere af dem har fået en profil, inden de blev 13 år, som er 

aldersgrænsen for, hvornår man må være på Facebook. Børnene er meget bevidste om, at den egentlige 

alder er 13 år - men at der er mange, som er yngre, når de opretter en profil. I de tilfælde, hvor profilen er 

oprettet før de 13 år, er det blevet gjort på to forskellige måder. Det kan være sket derhjemme sammen 

med forældrene, og hvor forældrene har været med til oprettelsen og evt. er kommet med et par 
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spilleregler om, hvordan børnene skal gebærde sig - først og fremmest ift. hvem man må blive virtuelle 

venner med. Og det kan være sket uden for hjemmet sammen med en ven eller en veninde, som i forvejen 

havde en Facebook profil, og som har hjulpet med at komme i gang. Børnene har så efterfølgende fortalt 

derhjemme, at de er kommet på Facebook. 

Facebook er den mest gængse måde at følge med i vennernes gøren og laden og være opdateret på. I den 

forstand er Facebook ikke hype; det er selvfølgeligt, for dem der har en profil. 

Instagram er mere hype for dem, der bruger det. Det opfattes som mere umiddelbart end Facebook, fordi 

det primært er bygget op om billeder – og flere synes samtidigt, at det er sjovt, at man kan følge andre, 

end dem man kender personligt. Det sjove ved at følge kendte, man ikke kender personligt, på Instagram 

er først og fremmest, at man lærer personen lidt at kende på en måde, der går bag om personen og viser 

nogle sjove ting, som man ikke vidste, at personen interesserede sig for. F.eks. at en kendt person 

interesserer sig for heste. 

Også SnapChat bruges til deling af fotos og videoer om, hvad man laver. SpapChat opfattes som meget 

enkel at bruge og på godt og ondt uden de samme funktionaliteter som på Instagram. SnapChat bruges 

ikke til at følge andre, man ikke kender fysisk. Her bruges Instagram i stedet. 

Twitter spiller kun en lille rolle. Flere har tilmeldt sig uden efterfølgende at bruge det, fordi Instagram og 

SnapChat har taget over.   

Flere har tidligere brugt MovieStarPlanet, men synes nu, at de er vokset fra det. Der er ikke længere en 

bestemt social platform, der er knyttet til deres aldersgruppe – det er mere de generelle såsom Facebook, 

SnapChat og Instagram.  

Drenge skyper, mens de spiller online, eller de bruger andre kommunikationsfunktioner indlejret i spillene. 

 

Forhold, der tilskynder til køb 
 

Børnene beskriver selv, at følgende kanaler er vigtige, når deres interesse for et produkt eller service skal 

vækkes. De forsøger i den forbindelse at sætte dem i prioriteret rækkefølge, begyndende med den 

vigtigste: 

• Venner, der anbefaler – mest fysisk. Tjekker så bagefter ofte produktet/spillet ud på YouTube, 

inden det anskaffes 

• Personer, man følger f.eks. på Instagram  

• Pop up i spil, der motiverer til at købe udvidet betalingsversion 

• På Steam kan man se, hvilke af vennerne der er online, og man kan se, hvad de spiller 

• Specifikke websites, hvor man allerede har købt f.eks. tøj eller spil – ved at kigge under nyheder 

eller tilbud, eller specifikke søgeord 

• Outdoor ved busstoppesteder, indkøbscentre og på gaden 

• TV reklamer, biografreklamer 

"En af mine venner havde et nyt, ret fedt tastatur, og jeg så det hjemme hos ham til en gamer 

aften." 
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Om fodboldspillere på Instagram: "Det er rimeligt tit, at de lægger noget ud, f.eks. hvis de har 

lavet nye støvler og så lægger billeder ud af dem og skriver at de hedder sådan og sådan… Så går 

jeg ind på Google og søger efter dem." 

Det er nok tvivlsomt, om børnene helt er i stand til at gennemskue, hvad der betyder mest for dem, men 

det er under alle omstændigheder tankevækkende, at Word of Mouth, YouTube og Instagram placeres 

øverst, mens en traditionel kommunikationskanal som TV-reklamer figurerer langt nede på listen. Det 

giver et fingerpeg om børnenes inspirationsunivers. 

 

Om reklame 

 

Børnene forbinder reklamer med pop ups, annoncer og TV-reklamer – og beskriver reklamer som noget, 

man ikke selv bevidst opsøger, men som firmaer viser for at sælge produkter. 

Derfor mener børnene ikke, at det at følge personer på f.eks. Instagram eller YouTube er reklame – for her 

er det rigtige og levende personer, der siger deres egen mening om noget, og desuden opsøger man dem 

jo selv på eget initiativ. 

"Jeg synes ikke det er reklame. Follow – det er ligesom at følge, hvad de gør, og hvad de ser, 

ligesom at følge dem som personer. Det er ikke reklame at følge den her person, det er jo hvad du 

selv har lyst til at følge."  

 

Forbrugerviden 

 

Deltagerne bliver bedt om at gå sammen i mindre grupper og snakke om, hvad der kan gå galt i 

forbindelsen med et køb af en vare eller tjeneste, som de er interesserede i at anskaffe sig. I 

gruppearbejdet når de frem til følgende for køb af tøj i en butik: 
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Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

Man finder det samme stykke 

tøj billigere i en anden butik lige 

efter, at man har købt 

Man kan bytte varen inden for 14 dage, hvis man stadig har bonen. Det er 

lidt pinligt at bytte, hvis det er ens egen fejl. 

Man opdager et hul i tøjet, som 

man ikke så i butikken 

Det skal man vist opdage, inden for 14 dage. Ellers er det ikke sikkert, at 

man kan gøre noget. 

Man prøver ikke tøjet i butikken, 

og så passer størrelsen ikke, når 

man kommer hjem 

Man kan bytte varen inden for 14 dage, hvis man stadig har bonen. Det er 

lidt pinligt at bytte, hvis det er ens egen fejl. Hvis tøjet er lidt for stort, så 

kan man jo bare vente, til man er vokset lidt, så det passer. 

Det krymper i vasker - fordi man 

glemmer at kigge på 

vaskemærket 

Der er ikke noget at gøre. Bare passe bedre på næste gang... 

 

For køb af tøj på nettet: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

Mærket er fake - et kopimærke, 

som man troede var ægte 

Nok ikke gøre så meget. Men man kunne skrive noget om handlen inde på 

deres webshop, så det var tydeligt, at man var utilfreds, og det kunne få 

andre til at afholde sig fra at købe dér. 

 

Evt. kontakte politiet, men ikke sikker på, at de tager sig af sådan noget. 

Ikke glad for tøjet alligevel Så er det ens egen skyld, så kan man nok ikke bytte det. 

Og man har jo ikke en bon, når man køber det på nettet, og så er det ekstra 

svært at få det byttet. 

 

For køb af spejl i butik: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

Det er gået i stykker, og bonen 

er blevet smidt væk 

Man kan prøve at gå ind i butikken igen og se, om de alligevel godt vil bytte 

til et nyt spejl 

Opdager, at man kunne få det 

billigere andet steds 

Man kan vist godt bytte en vare inden for 14 dage, hvis man stadig har 

bonen 
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Opsummering 

Næsten alle børnene har hørt, at man kan bytte en vare, hvis man har bonen. Men de er ikke sikre på, om 

det er sådan i alle butikker, eller om det er noget, der gælder for særlige butikker - som f.eks. skriver det på 

deres boner. Flere er heller ikke sikre på, om man faktisk altid kan bytte det, man vil inden for 14 dage - 

hvis det nu er ens egen fejl, at man vil have det byttet. 

Nogle af børnene er ikke klar over, at de ved webhandlen får en kvittering, som er lige så gyldig til bytning, 

som en bon er i en butik. At børnene ikke er klar over dette hænger sammen med, at de ikke har erfaring 

med, at deres forældre har prøvet at bytte noget købt over webshop, og at de kun har set, at forældrene 

har byttet noget vha. bon i en fysisk butik. 

Børnene tænker på, at de kan skrive kritiske brugeranmeldelser af butikken på butikkens egen webshop, 

hvis noget går galt. Det indikerer, at børnene tænker, at der er redskaber til at tage tingene i egen hånd. 

Og det indikerer, at børnene har blind tillid til, at de brugerevalueringer, som vises på webshops, er 

uredigerede og sande (selv i en sammenhæng, hvor webshoppen faktisk sælger falske kopivarer!). 

Børnene har generelt mere kendskab til returretten og de 14 dage, end de har kendskab til 

reklamationsretten og de 2 år. Børnene er heller ikke klare på, om de har krav på at kunne få pengene 

tilbage, eller om de kun kan få det byttet - de tænker mest af alt, at det er noget, som har med butikken at 

gøre, og hvor flinke de er derinde. 

 

Kilder til forbrugerviden 
 

Børnenes forbrugerviden er primært, hvad de har opsnappet ved deres forældres adfærd med at gemme 

boner - og adfærd ved køb eller modtagelse af gaver, hvor snakken om muligheden for at bytte ofte 

forekommer. 

Hovedparten af børnene kan ikke huske, at de har haft noget om forbrugerforhold (bytte, retur, være 

påpasselig osv.) i skolen, men de synes, at det ville være relevant at have om, for det er noget, som de vil 

kunne bruge i dagligdagen. Men de tænker samtidigt, at det måske er noget, som deres forældre i første 

omgang skal tage sig af - og at de kan få det i skolen, når de bliver lidt ældre, fordi det nok er lidt svært. 

De tænker, at det umiddelbart vil høre hjemme i Klassens Tid, hvor de tager forskellige dagligdagsemner 

op - men oftest mere noget, som vedrører klassens trivsel. For børnene kunne det også høre hjemme i fag 

som dansk, hvis det handlede om noget sprogligt i forhold til at forstå ens muligheder som forbruger. Og 

de ældste i aldersgruppen peger også på, at man i samfundsfag kunne tage det op, for dér diskuterer man 

jo, hvordan samfundet er - men man føler sig alligevel ikke helt sikker på, at det hører hjemme under 

samfundsfag, for samfundsfag plejer ikke at handle om butikker, men mere om større emner som 

folketing og skat. 

Et enkelt barn har haft noget omkring kopivarer i undervisningen i forbindelse med, at klassen skulle på tur 

til Prag. Op til turen gjorde lærerne et nummer ud af at fortælle børnene, at de skulle sørge for at tjekke 

varerne ordentligt, inden de købte noget. 
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Penge og købssituationer 

 

De fleste af børnene får lommepenge, som er et fast beløb om måneden - typisk på 100-200 kr., eller 

baseret på de specifikke pligter, børnene har gjort (lave mad, rydde af bordet). Typisk får børnene pengene 

fysisk, men tit bliver betalingen udsat, fordi forældrene ikke ligger inde med kontanter, og så gør man det 

op engang i mellem og prøver at huske det hele. 

"Jeg vil helst have pengene derhjemme, selvom min mor gerne vil have dem i banken, men jeg 

synes, det er mere sikkert derhjemme, for hvis banken går konkurs, så mister jeg dem ikke." 

"Hvis jeg finder noget tøj, jeg synes er pænt, så spørger jeg min mor, og hvis hun ikke synes, det er 

pænt, så køber jeg det ikke. Jeg spørger bare når det er, jeg får ikke lommepenge." 

 

Enkelte drenge køber digitale spil via Steam via forældrenes konto. Andre køber spil til konsoller og PC i 

butikker såsom GameStop. 

Om brugernavn på Steam: "Engang hed vi Michael, for det er min fars navn, men så spillede jeg 

mere end ham, og så ændrede vi det til Nico, og det er mit kælenavn."  

Hovedparten køber spil apps, som de selv betaler – men via forældrenes konto, og børnene betaler så 

forældrene med deres kontanter efterfølgende: 

"Jeg må gerne hente gratis spil, men skal spørge, hvis det koster penge. Og tit skal jeg så selv 

betale, og det er med mine egne lommepenge, som jeg giver til min mor. " 

Navnlig piger kan godt lide at surfe efter tøj på specifikke sites, som de har lært at kende fra deres mor – 

f.eks. miinto.dk. De lægger så deres ønsker ned i indkøbskurven og spørger derefter moren, om de må få 

varen. 

 

Finansiel viden og inddragelse 

 

Børnene inddrages generelt ikke i økonomiske emner og diskussioner derhjemme. For børnene er 

interessen for økonomi næsten udelukkende knyttet til deres egen individuelle økonomi. Generelt har de 

en klar viden om, hvad de ting, de godt kunne tænke sig, koster. De er meget vant til at tjekke priser på 

det, de har lyst til, primært på internettet. 

I skolen har de mest om økonomi, når der er matematik, og de skal lave forskellige udregninger med 

konkrete eksempler. Bl.a. husker nogle, at de har lært noget om rabatter ved at kigge på et eksempel med 

biludlejning. Børnene ville umiddelbart foretrække, at eksemplerne var hentet fra deres egen dagligdag i 

stedet. 
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Reaktioner på app spillet: Subway Surfers (fremvist på iPad) 

Inden børnene går i gang med spillet, kigger de først på brugeranmeldelserne i App Store. De fortæller, at 

de holder øje med stjernerne, som brugerne har givet, og de kigger også altid efter, hvad de øverste på 

listen har skrevet. Børnene har implicit en forventning om, at listen over evalueringer er uredigeret, og at 

det er de sidst skrevne evalueringer, som står øverst. 

Hovedparten af børnene kender til Subway Surfers og har prøvet at spille det før. De er stødt på spillet via 

deres venner eller ældre søskende, som har spillet det, mens de kiggede på. 

Da børnene går ind på app'en, kommer der en pop up frem. Børnene afkoder let pop up'en som en reklame 

for et andet spil, og de siger, at de ville trykke den væk, så de kunne komme i gang med spillet. Samtidig 

fortæller de, at de ofte alligevel kommer til at trykke forkert, fordi krydset, man skal trykke på for at lukke 

det ned, er så lille - og derfor kommer de ofte til at havne i App Store eller Google Play ved en fejl. 

 

Børnene har relativt nemt ved at skelne, at der er mulighed for at tjene mønter, som er vist med et ikon, og 

at der er mulighed for at bruge rigtige penge, som er vist med "kr.". Da børnene let kan afkode forskellen, 

er de umiddelbart ikke bekymret for, at de kan komme til at gøre noget forkert - og hvis de skulle komme 

til at rode rundt i de rigtige penge og "spillemønterne", er de overbevist om, at der vil komme et tidspunkt 

hvor de skal taste adgangskoden til App Store e.l. 

Nogle af børnene er ikke så engelskkyndige, at de forstår "Earn Coins" - men ud fra konteksten kan de 

efterhånden gennemskue, at de kan gøre noget for at få nogle spillemønter, der kan anvendes i spillet - 

sikkert for at få nogle ekstra baner eller muligheder. Den logik kender de fra andre spil. Og de kender også 

logikken med, at man kan like på Facebook og få spillemønter for det, så det virker umiddelbart lige til for 

dem. Hovedparten af dem, der har en Facebook profil, har ikke nogle skrupler med at like og få noget for 

det - så længe de synes, at spillet er godt og kan stå inde for deres like. Et enkelt barn er lidt kritisk over for 

det, fordi han ikke synes om at viderebringe reklamer. 

"Det er jo gratis det her spil. Og jeg ville nok like det, hvis jeg synes godt om det." 

"Og så ryger man ind og liker det på Facebook, og så tænker de, at der er flere, der ser det, og 

måske flere der vil spille det, og så vil de tjene flere penge på det." 
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Børnene har generelt sværere ved at forstå logikken med, at man kan se en video og så få spillemønter for 

det. De er ikke vant til at tjene spillemønter på denne måde - og de kan ikke rigtigt forstå, hvordan det 

hænger sammen. På den anden side betyder det ikke så meget for dem, bare de får spillemønterne. 

 

Reaktioner på Instagram - Niklas Bendtners profil bendtnerb52 (fremvist på iPhone) 

Flere af børnene bruger Instagram til at følge både dem, de kender personligt, og følge andre personer, 

som er kendte inden for deres interesser. De synes, at Instagram giver et sjovt indblik i hele personen bag 

om det kendte ansigt, sådan at man på en let måde via billeder kan se, hvad de ellers laver i deres 

dagligdag. 

På Bendtners profil er der bl.a. lagt billeder af forskelligt fodtøj. Børnene tænker, at Bendtner nok har lagt 

disse støvler frem på profilen, fordi han gerne vil vise dem frem, fordi han synes, at de er fede. Børnene 

tænker det ikke umiddelbart som reklame fra en virksomhed, fordi de tænker, at det er Bendtner selv, der 

har lagt disse støvler frem - hvorimod reklamer er noget, som virksomheder laver. 

De ældre børn lægger mærke til hashtags på Bendtners profil. Enkelte af børnene er begyndt at hashtagge 

det, de selv går meget op i - og synes, at de dermed nemt kan følge med i det, som interesserer dem. De 

tænker ikke egentlig over, at de dermed også efterlader spor til andre, andet end at venner måske dermed 

kan se, hvad man går op i. 

"Tit er det hashtags, det er tråde i et forum, så det spreder sig ud. F.eks. kan Roskilde Festival lave 

et hashtag, og så kan man skrive det bagefter, og så kommer der et link op, så man kommer ind 

på alt det, der står om det, om det emne... Jeg hashtaggede Galore med gadekunst... Så er det 

nemt at finde ting om det. Hvis ens ven har lagt noget ud og hashtagget, så kan man se noget 

mere om det." 
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Reaktioner på Vi Unge tilbud (fremvist som print) 

 

 

Børnene viser sig at være meget uøvede i at forholde sig til abonnementer og tilbud om abonnementer. De 

fokuserer meget på den gave, der følger med, og tænker, at det er med til at gøre tilbuddet interessant. De 

er dog dygtige til at afkode den pris, der skal betales her og nu - men hovedparten tror, at Vi Unge vil 

kontakte dem, når de 6 måneder er omme for at høre, om de vil fortsætte abonnementet. Og nogle tror 

sågar, at de efter 6 måneder vil blive præsenteret for nye tilbud med nye produkter, som følger med. 

 

Hvad der sker efter de 6 måneder: "Man får nok sådan et lille kort med tilbud på 

abonnementer." 
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Det bruges pengene på 

 

Børnene laver i fællesskab en liste over det, de selv bruger penge på: 

• Tøj 

• Mad - sandwich o.l. 

• Creme 

• Smykker 

• Spil - især digitale 

• Gaver 

• Biograf 

• Fester 

• Is, slik og sødt 

• Ture med skolen 

• Ting med sine idoler 

• Ting til værelset - møbler, lamper, nips - f.eks. smykkeskrin 

• Covers o.l. til smartphone (accessories til elekroniske devices) 

• Elektronisk tilbehør - f.eks. høretelefoner, mus, computertaske 

• Elektroniske devices: iPod, smartphone 

• El-bil 

• Blade 

 

Ønsker 

Børnene bliver også bedt om at lave en ønskeseddel - som om de snart havde fødselsdag. Listerne på de 

næste sider indikerer børnenes interesseområder, og det viser desuden, at børnene generelt har god føling 

med, hvad deres ønsker koster. Samtidig bærer nogle af børnenes ønsker præg af at være urealistiske ift. 

en fødselsdag. Disse ønsker viser således i højere grad, hvad børnene rigtigt godt kunne tænke sig - og at 

de ikke har tænkt helt over, om det vil kunne lade sig gøre. 
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Barn Ønsker 

Pige 1 Penge 

En ny computer: 4.000-6.000 kr. 

Den nye One Direction film: 125-200 kr. 

Pige 2 Macbook Air: 9.600 kr. 

Natlampe med vækkeur: 480 kr. 

Skrivebord: 800 kr. 

Kontorstol: 300-400 kr. 

Spejl: 250 kr. 

Sølvfad: 150 kr. 

Tøj/gavekort: 250 kr. 

Pige 3 iPhone 4: 4.000-5.000 kr. 

Noget til mit værelse (klædeskab e.l.): 200-500 kr. 

Penge 

Tøj: 500-1.000 kr. 

Opslagstavle: højst 300 kr. 

Creme fra The Body Shop: 250 kr. 

Pige 4 Rihanna CD: 50 kr. 

She's The Man (film): 100 kr. 

Life as we know it (film): 100 kr. 

Opslagstavle: 300 kr. 

Kontorstol: 150 kr. 

Festtøj: 100 kr. 

Fjälräven taske: 500 kr. 

Dreng 1 Penge 

Skylander: 150 kr. 

Lego: 150 kr. 
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Rollespilsvåben: 500 kr. 

Dreng 2 Razer gear: 2.000 kr. 

Penge: 2.000 kr. 

Nyt headset: 500 kr. 

Ny computer: 14.000 kr. 

PlayStation4: 6.000 kr. 

HTC One: 3.500 kr. 

iPad mini: 3.500 kr. 

Spansk mad: 2000 kr. 

Dreng 3 Computer spil: GTAV (400 kr.), Assasins Creed 4 Black Flag (400 kr.), Call of Duty 

Ghosts (400 kr.), Battlefield 4 (400 kr.) 

Tilskud til stationær computer ? 

Gavekort til tøjbutik 

Bogen: A Song of Ice and Fire 5 - Dance with Dragons 
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Resultater fase 1 og 2 for 14-16 år: 

Har mange specialinteresser 

 

Digital adfærd 

 

Børnene i gruppen er i en alder, hvor de har meget tid og engagement til at dyrke deres særlige interesser, 

som f.eks. sport, online gaming, rollespil, tøj, madlavning, sprog og musik. De går endnu mere op i deres 

interesser end de lidt yngre børn, og i forhold til de unge på 17-18 år, der må bruge meget tid på deres 

uddannelse - er det tydeligt, at aldersgruppen 14-16 årige kan gå "all in" med deres interesser. 

Børnene bruger i høj grad de digitale medier til at dyrke deres specialinteresser. Mange er med i 

communities, fora eller følger blogs om deres interesser. 

Når det gælder spil, bruger heavy users PC eller spillekonsoller som PlayStation3 og Xbox. Spillene er så 

tunge, at de ikke kan spilles på andre devices. Det er udelukkende drenge, som er heavy users, og de spiller 

med engagement og identificerer sig meget med at være i gamerverdenen og vide alt om de nyeste spil. 

De følger med på sites som Steam om nye releasedatoer, og de taler ivrigt med vennerne om, hvad der 

rører sig - for dem er det vigtigt at være blandt dem, som ved mest. De øvrige børn spiller også alle 

sammen spil, men ikke så intensivt og de identificerer sig ikke med det at spille spil - det er mere noget de 

gør, når de keder sig i ventesituationer. De spiller så på deres smartphone eller familiens tablet. 

Aldersgruppen hører rigtigt meget musik. Det er primært via YouTube eller Spotify. YouTube, fordi det er 

gratis, fordi udvalget er stort, og fordi man kan se musikvideoer. Spotify - hvis forældrene er med på at 

betale premiumversionen, fordi de så har mulighed for at tage musikken med på deres smartphones, og 

f.eks. bruge det til træning eller andre on the go situationer. 

Netflix er blevet populært i aldersgruppen, og de ser mere og mere streamede film og serier, fordi de 

lægger vægt på selv at bestemme, hvad de vil se og hvornår. De kan også godt lide, at de kan sidde og se 

tingene for sig selv på deres værelse, uden at skulle se det sammen med den øvrige del af familien. Det at 

være uafhængig og selvstændig er centralt for aldersgruppen. 

Blandt drengene er der en del sportsinteresserede, især om fodbold. De følger løbende med i resultaterne 

og finder det vigtigt at være live opdaterede. Derfor bruger de tjenester som bold.dk, onside.dk og 

livescore.com. 

Begge køn er interesserede i tøj - men navnlig pigerne dyrker interessen digitalt ved at følge blogs - og ved 

at have bestemte webshops, som de hyppigt besøger og evt. har oprettet konto hos. 

Flere af pigerne går også op i mad og bruger blogs til at følge bestemte former for opskrifter - enten meget 

sundt eller dejligt sødt; eller både og. 

Sociale medier spiller en meget stor rolle for alle i aldersgruppen. De bruger især Facebook, hvor de bruger 

en del tid på at skrive statusbeskeder og dele billeder af fælles oplevelser med vennerne - og på den måde 

følge godt med i hinandens liv. De bruger også Facebook til at følge butikker, men det er tydeligt, at dette 
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fænomen er endnu mere udpræget for de 17-18 årige - hvorimod de 14-16 åriges energi på Facebook i 

højere grad går på at dele billeder og oplevelser med vennerne. 

Når det drejer sig om at opsøge viden i forhold til skolen o.l., bruger aldersgruppen især Google og 

Wikipedia - hvorimod de lidt yngre i højere grad kigger på YouTube. 

YouTube bruger de 14-16 årige til en række forskellige ting. Som nævnt til musik, men også f.eks. til 

evaluering af produkter og unboxing af produkter 

Som modvægt til de mange specialinteresser er der fitness, eller "træning". Det er en aktivitet, som en stor 

del af børnene går til uanset hvilke interesser, de ellers har. 

Pige: "Jeg elsker bare at træne, og jeg føler mig fri, når jeg løber." 

Dreng: " Man kan holde til mere og tage flere slag." 

 

Spil 

 

Heavy users spiller både mod venner, de kender fysisk, og med random spillere eller spillere, man har lært 

at kende via spillene. På PC eller spillekonsollerne PS3 og Xbox spiller de spil som Fifa, Assassin’s Creed,  

Call of Duty - Modern Warfare, Halo og Amnesia. Typisk køber de disse spil online via Steam, hvor børnene 

har deres egen konto og betaler med egne penge fra kontoen. Nogle foretrækker at købe i butik i 

GameStop, fordi de så har et sted at gå hen, hvis der er noget galt med spillet. De har også hæftet sig ved 

at GameStop har en mulighed for, at kunden kan betale et merbeløb, og så være sikret, hvis et spil går i 

stykker, således at man kan gå ind i butikken og få et nyt. 

Det virker som om, forældrene har meget lille føling med, hvad drengene køber af spil, når de køber online 

- da det betragtes som barnets egne penge, og købsaktiviteten er usynlig. 

De mere light spillende spiller spil, der går på tværs af platforme såsom tablet, smartphone og evt. PC. 

Nogle gange spilles spillene via Facebook, da det opfattes som en nem måde at gå til spillene på, fordi man 

kun behøver at logge på ét sted, og fordi man altid er signet på Facebook. Sådanne mere lette spil bliver 

typisk brugt også til små korte spil i forskellige ventesituationer, hvor børnene har brug for at slå tiden 

ihjel. De vigtigste spil på tværs af platforme er Minecraft og Candy Crush. I modsætning til disse har vi 

heavy usernes intensive spil over adskillelige timer, hvor de virkeligt lever sig ind i spillene og identificerer 

sig med det at dygtiggøre sig inden  for spillet. 

 

Sociale medier 
 

Facebook er klart dominerende. Børnene tilgår det som regel fra deres smartphone, og de tjekker mange 

gange i løbet af dagen, hvem der er online, om der er nyheder/statusbeskeder osv. 

Flere har oplevet pinefulde misforståelser på Facebook, fordi man ikke kan afkode hinandens undertoner 

og humør, og fordi mange ser, hvad der er blevet skrevet om hinanden. Der synes ikke at være klare regler 

for, hvad man gør og ikke gør på Facebook - men børnene har på en eller anden måde en fornemmelse af, 
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at det er ok at skrive det meste, så længe andre ikke bliver deciderede kede af det, man skriver, eller af de 

billeder, man lægger ud. Men børnene kender til historier om nogle, der er blevet mobbet på Facebook, og 

som har fået lagt billeder ud, som de blev kede af. 

Aldersgruppen er bevidst om reklamerne på Facebook og synes, at det er på et acceptabelt niveau, navnlig 

fordi der opleves at være mindre reklame på mobilversionen ift. PC. Reklame på Facebook anses 

udelukkende at være det, som virksomhederne lægger ud, og det anses ikke at være egentlig reklame, når 

nogle af vennerne liker virksomheder og produkter på baggrund af en konkurrence e.l. - fordi vennerne gør 

det frivilligt og af egen kraft. 

Udover Facebook, bruger børnene en hel underskov af andre sociale platforme, som ofte relaterer sig til de 

specialinteresser, de har i communities. 

Af mere tværgående karakter anvendes også Skype og PlayStation Network (når heavy users af spil 

spiller), samt SnapChat og Instagram. 

 

Forhold, der tilskynder til køb 

 

Børnene beskriver selv, at følgende kanaler er vigtige, når deres interesse for et produkt eller service skal 

vækkes. De forsøger i den forbindelse at sætte dem i prioriteret rækkefølge, begyndende med den 

vigtigste: 

• Venner 

• Blog og brugergenererede produktevalueringer: 

o F.eks. Bloggers Delight med vildekaniner og SilleWho  

o F.eks. Trustpilot; evt. bare googlet sig hen til brugerevalueringer 

o F.eks. YouTube subscribes  såsom PieDiePew (viser og deler gamingoplevelser) 

• Releasedatoer på Steam; og nedtællende ure om tilbud der er ved at udløbe 

• YouTube reklamer, som nu ligger før og efter videoklip 

• Nyheder på specialsites såsom Steam  

• Outdoor (bus, tog mv.) 

• Skilte i butikker 

• TV-reklamer og biografreklamer 

 Om idéen til at købe Mac sminke: "Jeg har set mange YouTube videoer og mange blogs også, 

 og så har jeg fundet noget, jeg gerne vil have, og så støder jeg på det i København... I Magasin." 

 

Det er nok tvivlsomt, om børnene helt er i stand til at gennemskue, hvad der betyder mest for dem, men 

det er under alle omstændigheder tankevækkende, at Word of Mouth og brugerevalueringer på blogs, 

YouTube og Trustpilot placeres øverst, mens en traditionel kommunikationskanal som TV-reklamer 

figurerer langt nede på listen. Det giver et fingerpeg om børnenes inspirationsunivers. 
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Det, der gør, at børnene hælder over mod de brugergenererede evalueringer, er først og fremmest, at de 

opfatter dem som ærlige og autentiske udsagn fra enkeltstående personer. Der er her to forskellige 

kategorier og begge anskues meget positivt: 

 A) Der er dem, der blogger om et emne. Dem ser børnene som nogle helte, de kan 

 identificere sig med, fordi de har samme interesse som dem selv, og fordi de typisk 

 aldersmæssigt kun er nogle år ældre end børnene, og ikke fremstår som distancerede 

 voksne. Samtidig er de helte, fordi de er blevet kendt for at udleve det engagement, de har 

 om det pågældende emne, og fordi de har en stor viden om emnet på grund af 

 engagementet 

 B) Almindelige brugeres vurderinger på Trustpilot eller andre evalueringssteder, som man 

 har fundet ved at google sig frem. Disse vurderinger bliver opfattet som helt uden filter, 

 fordi det er mennesker og ikke virksomheder, der udtaler sig. Børnene lægger mærke til, 

 at der kan være stor forskel på, hvordan forskellige mennesker bedømmer noget - men de 

 holder øje med gennemsnittet af stjerner, og desuden ser de på de øverste kommentarer. 

 "Jeg tror på blogs."  

 

De brugergenererede evalueringer bliver opfattet som noget helt andet end reklamer, som virksomheder 

står bag og udsender: 

"Der kan også stå alt muligt godt på et banner, men så er det bare et firma , der har betalt for 

det."  

 

Om reklame 

 

Børnene er ikke negative over for reklamer. De anser reklamer som inspiration, så længe de er relevante 

og dermed interessante. Børnene ved godt, at der selvfølgelig er tale om en inspiration, der har til hensigt 

at få dem til at købe, eller har til hensigt at få dem til at opdage noget, de ellers ikke ville have opdaget. 

Børnene synes, at det er i orden, for man ved jo, at det er reklamer. 

 

Forbrugerviden 

 

Deltagerne bliver bedt om at gå sammen i mindre grupper og snakke om, hvad der kan gå galt i 

forbindelsen med et køb af en vare eller tjeneste, som de er interesserede i at anskaffe sig. I 

gruppearbejdet når de frem til følgende for køb af elektronisk spil sandsynligvis via onlinetjenesten Steam, 

alternativt i den fysiske butik GameStop: 
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Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

Køb på Steam: Server crasher 

mens man downloader (men er 

aldrig sket endnu - heller ikke 

nogen der har skrevet om det 

på fora). Men har prøvet at spil 

ikke lige virker i første omgang 

Klage inde på Steams forum. Så vil man typisk få svar fra en af dem, der 

sidder med det. Har prøvet det flere gange, og der går typisk mellem 3 timer 

og 3 dage, til man får hjælp. 

Når det er på forum, er det meget synligt, at man kan klage og gøre noget - 

og på den måde finder man ud af, at man selv kan klare tingene 

I butik, f.eks. GameStop: 

Fejl på disk 

Prøve at få den byttet - men måske ikke altid klart, hvis fejl det er 

I butik, f.eks. GameStop: 

De har glemt at komme disk i 

I princippet er der ikke noget at gøre, for så er det ens egen fejl, fordi man 

burde have tjekket det, da man forlod butikken. Men måske kan man 

snakke om det nede i butikken og så alligevel få en disk 

 

For køb af CD i butik: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

CD'en i stykker Prøve at få den byttet i butikken. Men tror, at det er op til den enkelte 

butik, hvordan de håndterer sådan noget - hvad de har af holdning på 

området 

 

For køb af sminke eller sko på nettet: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

Produktet bliver væk i posten Ikke så meget. Og gider heller ikke at gøre noget, hvis det er for et 

mindre beløb. Skal være for et større beløb - mere end 500 kr. 

Måske spørge sin mor, måske kontakte Post Danmark 

Produktet viser sig at være et fake 

mærke. Navnlig noget, der kan 

forekomme på eBay og generelt ved 

køb af brugte ting af andre brugere 

Ved ikke rigtigt, hvad man kan gøre. Måske prøve at bremse 

pengeoverførslen,  men hvis der er betalt, er der muligvis ikke så meget 

at gøre 

 

Opsummering 

Drengene, der er heavy users af online spil, er umiddelbart de mest erfarne forbrugere i gruppen. De føler 

sig bedst i stand til at håndtere sagerne også helt af dem selv. Bl.a. fordi de har online fora, hvor de kan 

læse om, hvad man kan gøre, og hvor de kan råbe op, hvis noget går galt - og de ved, at virksomhederne vil 
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være påpasselige med, at der bliver råbt for negativt op på disse fora. På den måde har heavy users af 

online spil følelsen af, at de ikke er alene. Det er så i højere grad det enkelte community, som giver dem 

oplevelsen af et fællesskab, end det er samfundets love og rettigheder. Det falder dem ikke lige for at 

tænke på samfundsniveauet - men de kommer dog i tanke om det et godt stykke tid inde i samtalen, hvor 

de kommer til at tænke på, at der er noget med 2 års reklamationsret. 

Nogle af børnene kommer efterhånden i tanke om, at der er noget med nogle rettigheder, som gælder 

bredere end bare den enkelte butik. Samtidig bliver de i tvivl om, hvad det nu er, de har rettigheder til, og 

de kommer bl.a. til at blande returret og reklamationsret sammen - og de er også i tvivl, om man kun kan 

bytte, eller om man også kan få pengene tilbage: 

"Er det ikke sådan noget med 14 dage til en måned, jeg synes to år lyder af meget." 

Generelt føler de sig mere usikre på, hvad de faktisk kan gøre, hvis de køber ting brugt af andre brugere. 

Og flere af børnene er begyndt at bruge sådanne købe-brugt tjenester på eBay, dba og Trendsales. 

  

Kilder til forbrugerviden 
 

Som sagt er det heavy users af online gaming, som umiddelbart har den største viden på området - og de 

har bl.a. denne viden, fordi de har været mere inde og læse "det med småt og grå farve" på nogle af de 

sites, hvor de køber spil. Drengene siger selv, at det, der bliver skrevet med småt og gråt, godt kan få dem 

til at læse en ekstra gang, for så ved de, at det er vigtigt. Ellers er det emner, som bliver diskuteret på fora, 

der implicit giver dem viden om forbrugerforhold og gør dem til bevidste forbruger - men mere med 

udgangspunkt i konkrete cases end i samfundsmæssige rettigheder. 

Forældrene har ikke rigtigt føling med børnene på dette område - og forældrene er således ikke en 

egentlig sparringspartner længere. Forældrene er mere nogle, som har lært børnene at gemme 

kvitteringer, fordi børnene har set dem gøre det - ligesom vi så det var tilfældet for de yngre 

aldersgrupper. 

Til gengæld er det i denne 14-16 årige aldersgruppe, at vi tydeligst hører, at skolen har en - omend lille - 

rolle, med at fortælle om rettighederne. Det kommer ikke frem af sig selv i samtalen, men direkte 

adspurgt om de i skolen er stødt på sådanne emner, kommer nogle af børnene i tanke om, at de i 

samfundsfag har hørt noget om nogle bestemte paragraffer: 

" Læreren gik op til tavlen og skrev fem eller seks ting op på tavlen, som var paragraffer, som var 

værd at vide, om rettigheder når man køber, eller med politiet." 

 

Omvendt er der ikke meget tiltro til, at skolen eller forældrene vil kunne lære dem noget som helst om de 

nye digitale medier;  hvad der sker på Instagram, YouTube o.l., og hvad man skal være opmærksom på og 

påpasselig med: 

"Sådan en 60 årig gammel mand forstår ikke så meget." 
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Typisk deler børnene ikke deres dårlige erfaringer om køb med vennerne. Det synes generelt at være mere 

interessant at snakke med vennerne om spændende ting, man kan anskaffe sig: 

" Altså det er jo ikke hemmeligt, men det er ikke så spændende at snakke om." 

 

Penge og købssituationer 

 

Penge er som oftest digitale, og børnene har deres egen bankkonto og evt. også online brugerkonti 

specifikke steder, hvor der handles ofte – f.eks. på Steam. De bryder sig ikke om at få pengene i kontanter, 

fordi de så nemt bliver fristet til at bruge dem. Kontanter er flyvske småpenge, som ikke er blevet sat ind, 

og som man derfor kommer til at bruge, når man har dem på sig. 

Flere af børnene er begyndt at have nogle småjobs efter skole som et supplement til de penge, de får 

hjemmefra. Det er dog ikke alle, der får lommepenge længere - men dem, der gør, får ca. 200-300 kr. om 

måneden – som forældrene overfører direkte til barnets konto. 

De fleste af børnene er vant til at købe på nettet. De bruger især steder, som de kender i forvejen og har 

tillid til, som f.eks. Amazon. Nogle bruger også eBay og holder her øje med, hvordan sælgeren bliver ratet. 

Denne gennemsigtighed skaber tillid til, at der ikke vil gå noget galt. 

Andre foretrækker køb i butik – navnlig tøj, så man kan prøve om varen passer, og fordi det er nemt at 

bytte varen, hvis der er noget galt. 

 

Finansiel viden og inddragelse 

 

Børnene inddrages generelt ikke i økonomiske emner og diskussioner derhjemme. For børnene er 

interessen for økonomi næsten udelukkende knyttet til deres egen individuelle økonomi. Generelt har de 

en klar viden om, hvad de ting, de godt kunne tænke sig, koster. 

Børnene er begyndt at købe mange af deres ting selv, og det betyder, at de i mindre grad end tidligere 

direkte "plager" deres forældre om ting, de gerne vil have. 

"Jeg har sagt det til min mor [ønske om Nike sko til fødselsdag], og jeg havde fødselsdag, og jeg 

fik dem ikke, men så køber jeg dem bare selv." 

De bryder sig ikke om at plage om noget, fordi det virker barnligt på dem. De gør dog stadig deres 

indflydelse gældende, men nu mere som nogle, der anbefaler noget - det kunne f.eks. være at anbefale 

forældrene, at de skal have Netflix, fordi det er det bedste. 

En del af børnene er ret impulsdrevne og kan finde på at købe, så snart de finder noget interessant. Andre 

overvejer i lidt længere tid - i op til et par dage,  når de har fundet noget tøj eller lignende. Det er en 

strategi, de har lært sig selv efter at have lavet flere fejlkøb, som de ærgrer sig over i dag. Børnene mener 

ikke selv, at de har fået input til sådanne strategier fra deres forældre eller skolen. 
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Reaktioner på blogs på Bloggers Delight: vildekaniner & SilleWho (fremvist på PC) 

Det er primært pigerne, som bruger modeblogs. De finder dem interessante, fordi de får en personlig 

vurdering af tøjet - og de tænker, at vurderingerne er ærlige blandt de bloggere, de følger, for ellers ville 

bloggerne ikke blive fulgt af så mange. Børnene anser ikke bloggerne for at være reklamer, selvom 

bloggerne taler positivt om noget bestemt, for børnene mener ikke, at bloggerne får noget ud af, at synes 

bedre om noget frem for noget andet. Børnene tænker, at bloggerne kun får noget ud af at sige deres 

ærlige mening om tingene - og så får de allerhøjst de varer, som de skal vurdere. Nogle af pigerne har lagt 

mærke til, at nogle af bloggerne eksplicit skriver, hvis de har fået varerne af producenten, og at denne 

eksplicitering giver bloggerne troværdighed - men pigerne har ikke tænkt videre over, om alle bloggere 

ekspliciterer dette og om de bloggere, der fremhæver sponsoreringen, altid gør det. 

"Det er ikke direkte reklame, for hun [bloggeren SilleWho]  får ikke penge for det." 

"Hun får jo ikke noget ud af det, men gør det for at inspirere andre." 

"De populære på YouTube er også begyndt at blive sponsoreret, hvis de har mange, der ser det. 

Der er en, hvor de har sendt en computer til ham helt gratis, og de har sagt, han gerne må sige, at 

det er fra dem, hvis han har lyst, og det gjorde han så." 

Børnene kan nemt adskille, hvad der er reklamebannere på bloggen (i dette tilfælde fra H&M), og hvad der 

er indhold fra bloggeren - og så længe det er nemt at adskille, synes de, at det er helt acceptabelt med 

annoncering.  

Børnene har aldrig tænkt over, hvem annoncepengene på bloggen går til – og om det på nogen måde 

influerer bloggerens bedømmelser. De har heller ikke forholdt sig til, om bloggerne kan have grunde til at 

holde igen med kritik af noget af det, de bedømmer - f.eks. af frygt for, om producenten vil holde op med 

at sende produkter, eller om bloggeren vil komme til at lukke nogle døre i modebranchen ved at skrive på 

en særlig måde - hvilket kan hæmme bloggerne i deres potentielle fremtidige karriere inden for 

modebranchen. Børnene tænker derimod, at det de læser, er bloggerens uforbeholdne mening. 
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Reaktioner på Instagram: Bendtnerb52 og officialmedinamusic (fremvist på iPhone) 

 

 

Hovedparten af børnene bruger Instagram, og flere af dem følger specifikt Medina eller nogle 

sportsstjerner. Børnene følger disse personer, fordi de synes, at det er sjovt at følge dem og se nogle andre 

sider af dem, som har med deres dagligdag at gøre.  En del af det at følge med er at se, hvilke produkter de 

lægger op. Opfattelsen er, at de produkter, der bliver lagt ind, skyldes, at den kendte person synes, at 

disse produkter er gode, og at det er derfor, at produkterne bliver lagt ind. 

De børn, der er kritiske over for det, er kritiske, fordi de synes, at det er uinteressante produkter. Eller fordi 

de ikke gider at gå i det samme tøj som Medina eller Bendtner - og hellere vil gå i deres eget. Børnenes 

kritik går således ikke på, at der er tale om en form for reklame, der er flyttet ind i et andet personliggjort 

medie - men derimod på, om det enkelte produkt er relevant, og om de i det hele taget identificerer sig 

med den pågældende person. 

De børn, der er positive over for de viste produkter på de kendtes Instagramprofiler, er det, fordi de 

tænker, at det er god inspiration at få - så de på den måde får idéer til at købe andet end bare H&M tøj. 

Om Bendtners fodtøj: "Måske er de nye, og han er glad for dem. Og det er sikkert sådan, at i 

deres klub, dér er det Nike,  der leverer støvler, og så har han valgt de der." 

 

  



53 
 

Det bruges pengene på 

 

Deltagerne laver i fællesskab en liste over det, de selv bruger penge på: 

• Træning/fitness - abonnement 

• Café 

• Interesser: snowboardudstyr, hardballudstyr, cykeludstyr 

• Tøj og sko 

• Videospil 

• CD'er 

• Bøger 

• Alkohol, pot... 

• Træningstøj 

• Computerdele - grafikkort, processor mv. 

• Rejser 

• Spillekonsoller 

• Makeup 

 

Ønsker 

Børnene bliver også bedt om at lave en ønskeseddel - som om de snart havde fødselsdag. Listerne 

nedenfor indikerer børnenes interesseområder, og det er tydeligt at drengene går meget op i digitale spil, 

og at deres ønsker er meget udspecificerede. En af pigerne afleverede ikke sin ønskeliste. 

"To ekstra PlayStation controllere, for min forældre er skilt, og det kunne være smart at have fire 

begge steder, så man kunne spille flere." 

Barn Ønsker 

Pige 1 iPad: 4000 kr. 

Tøj: 200 - 1.000 kr. 

Makeup: 50 - 300 kr. 

Penge i Euro: 100 - 1.000 kr. 

Gavekort: 200 - 500 kr. 

Nye løbesko: 800 - 1.000 kr. 

Dreng 1 Snowboard: 2.500 kr.+ 

K2 Snowboard bindinger: 500 - 900 kr. 

Vægte: 200 - 1.500 kr. 

Træningshandsker: 150 kr. 
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Penge 

Weeds sæson 1-6: 400 - 450 kr. 

Skibriller: 300 - 2.500 kr. 

Dreng 2 Hardball M93R + extra magasin (pistol): 1.899 kr. 

Saints Row 4 (spil): 399 kr. 

Call of Duty Ghost (spil): 499 kr.; Assassins Creed Black Flag (spil): 499 kr.; Grand Theft 

Auto (spil): 499 kr.; Company of Heros 2 (spil): 299 kr.; Destiny CXBox One (spil): 599 kr.; 

Battle Field 4: 599 kr. 

Dreng 3 Penge 

Mirror's Edge2 (spil): 300 kr. 

iPad mini 

The Last of Us (spil): 400 kr. 

Remember Me (spil): 400 kr. 

Left 4 Dead 2 (spil): 200 kr. 

Dead Island 2 (spil): 200 kr. 

Red Dead Redemption (spil): 200 kr. 

Dreng 4 Penge til alt muligt 

Gavekort til qUINT (tøjbutik) 

Fifa 13 (spil) 

2 PlayStation controllere 

Gavekort til Sportsmaster 

Dreng 5 T shirt, trøjer, bukser 

Mountainbike pedaler 

Sko 

PS3 spil 

Bærbar 

Rejsebillet 

Oplevelsesgavekort; andre gavekort 

Science Fiction bog 
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Resultater fase 1 og 2 for 17-18 år: 

De begyndende bevidste forbrugere 

 

Digital adfærd 

 

Sociale medier, navnlig Facebook, spiller en stor rolle for alle i aldersgruppen. Facebook får de unges liv til 

at hænge sammen - og de bruger det både som koordineringsredskab, til at være i kontakt, til at dele 

oplevelser, følge med i hinandens liv - og til at tegne et billede af, hvem man selv er som person. 

De unge har specialinteresser, som de dyrker online. Det kan være sportsmæssigt ved at være med i et 

community om wrestling eller yoga. Det kan være musikmæssigt, hvor der på YouTube og Spotify er rig 

mulighed for både at interessere sig for main stream eller niche. Og det kan være til film og serier, hvor 

illegale gratissites i høj grad benyttes - f.eks. Project Free TV, TV Links og Daily Motion; motivationen til at 

benytte disse sites er ikke kun, at de er gratis, men også at de har alt indhold med det samme, hvor 

betalingssites har en release tid, som de unge ikke gider at vente på. Endelig bruger de unge også blogs til 

at dyrke deres interesser online - enten systematiseret via tjenester som Tumblr, eller også bare noget 

man er faldet over ved at google eller har fået anbefalet af andre. 

Humor spiller en stor rolle i de unges digitale adfærd. De deler mange jokes og gags med deres venner ved 

at linke til sites som LOLthatsme og 9gag. 

De unge, som studerer, bruger desuden uddannelsens intranet både til opslag og til kommunikation. 

YouTube bruges til mange forskellige ting, men generelt lidt mindre end for de lidt yngre aldersgrupper, 

fordi man også bruger mere tekstmæssige sites til at få info. Man starter i højere grad sin søgning på 

Google og ender på Wikipedia, hvorimod de yngre aldersgrupper i højere grad begynder deres søgning på 

YouTube. 

De unge er meget knyttede til deres smartphone, der opfattes som livlinen til omverdenen. De har altid 

deres smartphone på sig, når de er ude. Derhjemme anvender de i høj grad bærbar PC - som de også føler 

sig knyttet meget til - ikke mindst fordi de får hele studiet til at hænge sammen fra PC'en. Til gengæld har 

aldersgruppen slet ikke rigtig brug for andre enheder. De har bl.a. ikke meget tilovers for tablets, der 

opfattes at høre en ældre, svagtseende generation til: 

Om tablet: "Den er bare en stor telefon, der ikke kan ringe… Min forældre er langt mere 

begejstrede over den, end jeg er." 

 

Man har tydelige holdninger om Apple i forhold til Android produkter. Enten elsker man Apples 

lækkerhed, eller også hader man Apples lukkethed. 
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Spil 

 

Der er stor forskel på, hvad og hvor meget der spilles. Mønstret minder i høj grad om de 14-16 åriges. Det 

er primært drenge, som er heavy users, og de benytter sig af PlayStation, Xbox samt PC. De spiller især 

League of Legends, War of Duty, Counter-Strike, World of Warcraft og Fifa. Køb af disse spil finder ofte 

sted via Steam, hvor man har sin egen konto og betaler med sine egne penge fra kontoen. Forældrene har 

generelt meget lidt føling med disse køb - da de er usynlige for forældrene, og fordi det anses at være 

barnets egne penge. 

"Jeg spiller mest Xbox med mine venner eller online mod hinanden. Når vi er hjemme ved 

hinanden spiller vi meget Fifa. Når vi ikke er sammen, så måske mere Counter-Strike." 

 

I modsætning til de lidt yngre spilles der ikke så meget på tværs af platform, hvilket bl.a. skyldes, at tablet 

stort set ikke bruges. Desuden er der også den forskel til de lidt yngre aldersgrupper, at de 17-18 årige er 

mere åbne over for klassiske spil, som har mange år på bagen. 

Light usere af spil bruger primært deres smartphone til at spille småspil i ventesituationer - de såkaldte 

micro moments. Vigtigste spil er Tetris, Bubble Struggle, Temple Run, Candy Crush og Goldminer. 

 

Sociale medier 

 

Facebook er en selvfølge for de unge. De er næsten gået helt bort fra SMS og i høj grad også væk fra 

emails, som mere bruges til kommunikation med forældre og mere formelle sager. I stedet foregår den 

primære kommunikation på Facebook, for dér ved de unge, at deres venner er på, uanset om de kigger på 

telefonen eller sidder ved computeren. Facebook bruges også til studierelaterede ting, fordi det er let at 

lave studiegrupper o.l. 

I det hele taget bruges Facebook som et praktisk redskab i dagligdagen – til at have kontakt og til at 

organisere sig, samtidig med at der er mulighed for underholdning og følge med i, hvad andre laver. Det er 

således en afgørende styrke ved Facebook i forhold til aldersgruppen, at Facebook samler hele deres 

verden - både af emner, personer og funktionaliteter - således at der er ét sted, hvor man kan det hele. Det 

betyder f.eks., at man kan lave de tunge studierelaterede ting, samtidig med at man kan have Facebook 

åben til det lidt lettere og sjovere gossip og underholdning - og på den måde bliver studiesagerne blødt lidt 

op og nemmere at overkomme. Til gengæld kan lektierne tage længere tid at lave pga. de mange 

distraktioner. 

Facebook bruges desuden til at anbefale produkter og services – på lige fod med at dele jokes o.l. Ud fra en 

tankegang om, at når jeg synes det er godt, så skal mine venner også kunne få glæde af det (og så 

fortæller det også noget om, hvem jeg er...). 

Navnlig pigerne, men også nogle af drengene, siger, at de har liket omkring 500 virksomheder eller ting, 

som de derved følger. De gør det især for at få gode tilbud - og de vurderer som slag på tasken, at de 

kigger på ca. hver anden af de tilbud, som kommer frem på Facebook pga. likes. Grundlæggende er de 
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positive over for likes, fordi de selv vælger, hvad de vil følge, men de oplever dog, at mængden af tilbud er 

vokset markant, så det nu også har fået karakter af at være spam. De er begyndt at opleve likes som 

dilemmafyldt, fordi de kan drukne i tilbud, og således overse nogle af de vigtigere beskeder fra venner og 

bekendte. 

"Det er en nem måde at få information på, for så kan man like, og så kommer det bare op."  

"Så har jeg liket Marc Jacobs på Facebook, og liket folk der liker ham, og så ser man hvad der 

dukker op." 

Drenge skyper meget, mens de spiller, eller bruger andre kommunikationsfunktioner indlejret i spillene. 

De får bl.a. opøvet deres engelskkundskaber ved at spille og tale med andre ligesindede fra hele verden. 

Nogle piger bruger Instagram, men generelt er Instagram mindre betydningsfuldt i denne aldersgruppe ift. 

de lidt yngre. 

 

Forhold, der tilskynder til køb 
 

De unge beskriver selv, at følgende kanaler er vigtige, når deres interesse for et nyt produkt eller service 

skal vækkes. De forsøger i den forbindelse at sætte dem i prioriteret rækkefølge, begyndende med den 

vigtigste: 

• Venners anbefalinger – både fysisk, og hvad de skriver, liker, linker og deler på Facebook o.l. 

• Reklamer på Facebook og likes på Facebook  

• Tilbud på nogle af de sites, som man jævnligt er inde på – f.eks. Asos (tøj) eller Steam (spil) 

• Google – f.eks. googler man ”top 10 games” 

• Reklamer på YouTube  

• TV-reklamer 

"Du kan næsten ikke undgå reklamerne på Facebook. For de er lige mellem væggen og ens 

venner." 

"Der er perioder, hvor de (Steam) har tilbud, og der kan jeg også komme til at købe noget, selvom 

jeg ikke har spillet det før…Man kan også nogle gange købe nogle pakker, og så hvis der er et spil 

man gerne vil have, så kan det betale sig at få andre med billigt." 

Det er nok tvivlsomt, om de unge helt er i stand til at gennemskue, hvad der betyder mest for dem, men 

det er under alle omstændigheder tankevækkende, at Word of Mouth og Facebook placeres øverst, mens 

en traditionel kommunikationskanal som TV-reklamer figurerer langt nede på listen. Det giver et 

fingerpeg om de unges inspirationsunivers. 
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De unge beskriver selv, at følgende kan få dem til at købe mere, end det de havde planlagt: 

• Fri fragt over en bestemt beløbsgrænse. Det får dem til at ville købe lidt mere for at slippe for at 

betale for fragten 

• Tips om, hvad andre, der har købt det samme, også har købt. De unge kender det bl.a. fra 

Amazon, der altid inspirerer på denne måde - og de unge har lagt mærke til, at Netflix gør det 

samme inden for videostreaming, når der bliver foreslået film eller TV serier afhængig af det 

tidligere sete på tjenesten 

 

Om reklame 

 

Aldersgruppen har umiddelbart positive tanker forbundet med reklamer, fordi reklamer kan inspirere dem 

til at anskaffe sig interessante ting. Den generelle holdning er, at så længe reklamen er relevant, så gør den 

noget godt - men hvis reklamen er irrelevant, bliver den en irriterende forstyrrelse. 

 

Forbrugerviden 

 

Deltagerne bliver bedt om at gå sammen i mindre grupper og snakke om, hvad der kan gå galt i 

forbindelsen med et køb af en vare eller tjeneste, som de er interesserede i at anskaffe sig. I 

gruppearbejdet når de frem til følgende for køb af et smykke i butik: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

At man overser en plet – at 

det var 2. sortering  
Hvis man selv har overset oplysningen, vil man ikke kunne gøre 

noget. Hvis butikken ikke har informeret, vil man gå ind i butikken og 

prøve at tale sig til rette  
At man overser, at det ikke er 

nikkelfrit, og man så 

efterfølgende får allergi  

Hvis man selv har overset oplysningen, vil man ikke kunne gøre 

noget. Hvis butikken ikke har informeret, vil man gå ind i butikken og 

prøve at tale sig til rette  
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For køb af computermus på Amazon: 

Hvad kan gå galt?  Hvad kan man gøre, hvis det går galt? 

Den er i stykker ved ankomst  Skrive til Amazon og klager – hvis det er over et vist beløb. Ellers 

gider man ikke bøvlet  
Ikke kompatibelt med den PC, 

man har  
Nok ens egen fejl, så vil ikke gøre noget  

De snyder og sender bare en sten  Skrive til Amazon og klager  

 

Opsummering 

Hvis noget går galt i en handel, tænker de unge først på at ordne problemet i butikken – først med 

ekspedienten og ellers med butikschefen.  Hvis det ikke virker, vil man fortælle det til sine venner, for at 

undgå, at de havner i det samme problem og for at ”hævne” butikken, som så måske vil få færre kunder af 

den dårlige omtale. 

De unge tænker således først og fremmest på at tage sagen i egen hånd og medtænker ikke, at de vil 

kunne henvende sig til nogle instanser og henvise til nogle givne forbrugerrettigheder. 

De unge tror ikke, at de har de samme rettigheder, hvis de selv har været skyld i, at de har fået noget 

forkert – f.eks. købt noget, der ikke er kompatibelt med deres computer. De bliver overraskede over, at de 

har returret, også hvis de selv har lavet den fejl at købe noget forkert i første omgang. 

 

Kilder til forbrugerviden 

 

Den primære kilde til forbrugerviden er de unges forældre. Forældrene har ikke fortalt dem om 

forbrugerrettigheder i abstrakt forstand, men har i deres konkrete handlinger vist dem, hvad de skal huske 

at gøre - f.eks. at gemme kvitteringer for at kunne bytte eller klage over en vare. Sekundært har de unge 

deres viden fra, hvad de har opsnappet på bon’er om 14 dages returret, eller hvad de har læst på 

computersites. 

De unge synes ikke, at de har haft særlig meget forbrugerundervisning i skolen, og de vil faktisk gerne 

have mere om det. De kan godt se, at de vil få noget konkret ud af denne viden. De unge kunne godt 

tænke sig, at undervisningen om forbrugerstof var casebaseret, så det tager udgangspunkt i det at flytte 

hjemmefra – og de produkter, services og løsninger, som man i en sådan situation skal vælge imellem og 

være opmærksom på. Man ønsker ikke cases om familieøkonomi og forældrenes husholdningsregnskaber 

– som enkelte er stødt på via undervisning tidligere. Disse cases anser de unge for at være irrelevante, fordi 

de ikke handler om den unges dagligdag. 
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I skolen oplever de, at økonomi næsten udelukkende omtales i matematik, hvor det har karakter af 

købmandsregning – eller i samfundsfag, hvor det foregår på et makroniveau ift. diskussioner om skat og 

nationaløkonomi. De kunne godt tænke sig noget på et mikroniveau. Undervisningen kunne f.eks. 

omhandle privatøkonomi med følgende tematikker: 

 

1. Rente mv. 

2. Forbrugerrettigheder  

3. Digital virkelighed (køb, eksponering, sharing) 

4. Afkode konkrete tilbud (f.eks. om abonnementstjenester såsom Netflix eller Spotify) 

 

Penge og købssituationer 

 

De unge bliver lidt forlegne over at tale om lommepenge, fordi de gerne vil være uafhængige af deres 

forældre. Flere er ophørt med at få lommepenge, men får stadig betalt tøj mv. på mere ad hoc basis. For 

nogle er det at fylde 18 år samtidig også en lejlighed for forældrene til at redefinere lommepengene eller 

andre udgifter - navnlig hvis den unge er SU berettiget. 

De unge foretrækker at få penge overført direkte på deres på konto frem for kontant, fordi kontanter 

hurtigt bliver til håndører, som de kommer til at klatte væk. Kontanter anses for at være lidt besværlige, 

fordi de fylder, og fordi der så pludselig er to steder, man skal kigge for at se, hvor mange penge man har.  

De har generelt ret god føling med, hvad der står på bankkontoen. De tjekker flere gange om måneden, og 

nogle får SMS hver gang, der bruges penge.  

De køber mange af deres egne ting og har en konto som de kan bruge online – f.eks. hos Steam eller 

Coolstuff (drenge). Pigerne tjekker og køber tøj via websites såsom Asos, H&M, Nelly, Nastygirl, American 

Apparel, Urban Outfitters, Topshop, Zalando mv. 

Der er delte holdninger til at købe online ift. butik. Online er nemmere, fordi man hurtigt kan få overblik 

over udvalg og pris hos forskellige butikker – bl.a. bruges Pricerunner og Kelkoo. Det anses for at være 

særligt godt med online handel, når man ønsker nichevarer. For andre føles fysiske butikker mere trygge, 

og de har den fordel, at man kan prøve varen og holde den i hånden – og det er nemmere at levere varen 

retur, hvis der er noget galt. 

 

Finansiel viden og inddragelse 

 

De unge inddrages generelt ikke i økonomiske emner og diskussioner derhjemme. For de unge er 

interessen for økonomi næsten udelukkende knyttet til deres egen individuelle økonomi. Generelt har de 

en klar viden om, hvad de ting, de godt kunne tænke sig, koster. 
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I forbindelse med at de bliver eller er blevet 18 år, har flere af de unge haft en snak med deres forældre om, 

at de nu er blevet gamle nok til at betale flere ting selv.  

De unge oplever, at de er blevet større influenter derhjemme over de sidste par år. De får især lov til at 

influere områder, som de selv ved mere om end forældrene, navnlig ved køb af teknologi (f.eks. TV, 

computer mv.). 

Hovedparten af de unge er ret impulsdrevne i forhold til køb. Hvis de finder noget, som ser interessant ud, 

overvejer de kort, om de har penge til det og om det er det værd. De lægger vægt på at være selvstændige 

individer, der kan træffe selvstændige beslutninger, når de kan mærke behovet. 

 

Reaktioner på mode-bloggen Bloggers Delight: vildekaniner.dk (fremvist på PC) 

Det er primært pigerne, som bruger modeblogs. De finder dem interessante, fordi de får en personlig 

vurdering af tøjet. De unge har ikke umiddelbart tænkt over, hvem annoncepengene på bloggen går til – 

og om det på nogen måde influerer bloggerens bedømmelser.  

 

Reaktioner på Weekdays promotion vha. hashtags (fremvist som print) 

 

 

De unge kender hashtags godt  og har blandt andet hashtagget i forbindelse med Roskilde Festival og 

Grøn Koncert, hvor deres indlæg blev vist til koncerten. De kender også hashtags fra Facebook – hvor det 

bl.a. er kombineret med at dele noget med andre for dermed at deltage i konkurrencer. 
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De unges primære tanker om det viste hashtag handler om, hvad man konkret får ud af det – og tanker 

om, at man først skal købe et par bukser for at kunne tage billedet. Det viser, at hashtags virker normalt på 

de unge, og at de ikke rigtigt bekymrer sig om den eksponering, de selv bliver deltager i. For dem handler 

det mere, om det kan betale sig i forhold til det konkrete tilbud  

 

Reaktioner på abonnementstilbud fra Illustreret Videnskab (fremvist som print) 

 

 

De unge er kritiske over for tilbuddet, fordi de hæfter sig ved, at man får en meget stor besparelse ift., 

hvad man faktisk kommer til at betale. Det tænder deres alarmklokker, og de har ikke tillid til, at 

besparelsen er reel. De tænker, at man garanteret har valgt det dyreste sted at købe de pågældende 

produkter for at vise den størst mulige besparelser – og de kunne godt tænke sig en kildeangivelse af, hvor 

de almindelige priser stammer fra. 

Alt i alt signalerer de unges reaktioner, at de er vant til at forholde sig til førpriser og besparelser. 

Til gengæld er de ikke vant til at afkode sproget omkring abonnementstegning, og flere bliver i tvivl om, 

hvad formuleringen ”fortsætter løbende” betyder. De kommer i tanke om, at de selv eller nogle i deres 

omgangskreds har tilmeldt sig abonnementer som Netflix og Spotify, og at de faktisk er blevet 

overraskede over, at pengene den efterfølgende måned blev trukket – fordi de med tjenestens tilbud om 
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én gratis måned ikke helt havde forstået, at de selv aktivt skulle afmelde abonnementet inden månedens 

udløb. 

 

Det bruges pengene på 

 

Deltagerne laver i fællesskab en liste over det, de selv bruger penge på: 

• Spil - elektroniske 

• Rejser - f.eks. sportsrejser til Manchester 

• Shopping 

• Film - DVD, biograf, og nu også streamingabonnement 

• Sprut og cigaretter 

• Opsparing - til noget uspecifikt. Bare for at have pengene 

• Mad og drikke - primært junk 

• Slik 

• Gaver - der bliver brugt rigtigt mange penge på dette, fordi så mange i omgangskredsen bliver 18 

år og dermed forventer særligt store gaver - og fordi der holdes en masse fødselsdagsfester for at 

fejre, at man er blevet myndig 

• Møbler 

• Spilkonsoller 

• Husleje, internet, strøm - blandt dem, der er flyttet hjemmefra 

• Højtalere - HiFi udstyr 

• Mobiltelefon 

• Smykker 

• Sminke 

• Offentlig transport 

• Tegneserier, comic books 

• Collectables 

• Musik - nu især Spotify 

"Jeg bruger penge på slik og junk. Alt det mad, min mor ikke gider købe" 
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Ønsker 

De unge bliver også bedt om at lave en ønskeseddel - som om de snart havde fødselsdag. Listerne neden 

for indikerer de unges interesseområder, og det viser desuden, at de unge generelt har god føling med, 

hvad deres ønsker koster 

Barn Ønsker 

Pige 1 MacBook Pro: 10.000 kr.+ 

Smykker fra Line og Jo: 500 kr.+ 

Tøj fra Moss Copenhagen: 500-1.000 kr. 

Taske fra Moss Copenhagen: 350 kr. 

Smykker fra Pilgrim: 400 kr.+ 

Pige 2 Marc Jacobs ur: 2.000-4.000 kr. 

Symaskine + tilbehør: 1.000 kr. 

Sko: ? 

Penge 

Udstyr til mit kamera: ? 

Rejse til USA: 10.000-15.000 kr. 

Mac Pro - White: 7.000 kr. 

Ny skærm til iPhone 

Dreng 1 Penge 

Gavekort til IKEA 

MBP 13'' RTINA 

Appleudvikler licens 

Ny sofa 

iPhone5S 

Dreng 2 Keyboard: 700 kr. 

Ny mobil: 4.500 kr. 

Penge 

Cykel 

Nyt vægtsæt: 1.000 kr. 
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Dreng 3 Xbox One: 4.000 kr. 

WWE ZK 14 Special Ed.: 700 kr. 

Fifa 14 Special Ed: 700 kr. 

Season 1-7: The Big Bang Theory: 300 kr. 

Gavekort til GameStop 

Gavekort til WWE Shop 

Gavekort til Amazon 

Sony Vegas 12: 500 kr. 

Gavekort til Unisport 
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Resultater fase 3: Ide-generering på baggrund af oplevede 

udfordringer 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af indsigterne fra undersøgelsens fase 1 og 2 

identificeret en række udfordringer for børn og deres forældre  og har herefter omformuleret 

udfordringerne til udfordringskort (se bilagsmaterialet). Over for forældrene er disse udfordringskort 

blevet anvendt direkte. Der er blevet udvalgt nogle kort, som formodedes at være relevant til forældre 

med børn i en vis aldersklasse, og der er således blevet anvendt forskellige udfordringskort for forældre til 

børn i alderen 8-10 år og 14-16 år. Efter diskussion af den enkelte udfordring og dens oplevede relevans er 

forældrene herefter blevet bedt om at idé-generere mht. hvordan udfordringen vil kunne håndteres og 

evt. afhjælpes, og hvem der har ansvaret for, at det finder sted. 

I børnegrupperne er der blevet gjort noget tilsvarende, men af metodiske grunde har børnene ikke fået 

fremlagt udfordringerne som udfordringskort, som de skulle læse, men har fået præsenteret 

udfordringerne via konkrete eksempler, som er blevet brugt til at igangsætte samtaler mht. om børnene 

har prøvet noget lignende, og om de har haft positive eller negative erfaringer med dette. Igennem de 

negative erfaringer har det så været muligt at tale med børnene om, hvad der har været problematisk og 

hvad der evt. kunne gøres ved det. 
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Resultater fase 3 for børn, 8-10 år 

 

Input til udfordring A: Børn er ikke bevidste om hvordan digitale spil opfordrer 
til køb (cases: Candy Crush Saga og Dragon City) 

 

Overordnet 

De 8-10 årige oplever ikke, at udfordringen er det store problem. De mener ikke, at de selv kan komme 

helt galt af sted, for de ved, at de først skal skrive kodeordet til App Store / Google Play, før de reelt køber 

noget, og det giver dem en sikkerhed for, at de ikke kommer til at købe noget, som de ikke var klar over, at 

de var ved at købe.  

Flere af børnene fortæller, at de har fået forældrenes password til App Store / Google Play, så de nemt selv 

kan downloade spil - og at den eneste regel, som forældrene har givet dem, er, at spillene skal være gratis. 

Så børnene forstår, at de har frit slag, så længe de ikke bruger rigtige penge, og hvis de skal bruge penge, 

skal de snakke med deres forældre om det først. 

Det kommer dog også frem, at nogle af børnene, der har ældre søskende med en konto, har fået dem til at 

foretage in-app køb inde i spillet uden om forældrene - og at de efterfølgende har fortrudt købet. 

Overordnet kan man konkludere, at børnene er bevidste om, hvornår de er ved at købe noget, men at de 

kan lade sig motivere og lokke til at synes, at noget er interessant. Det, der motiverer og lokker dem, er 

især forhold, som er beskrevet under udfordring B. 

Pop up reklamer i spillene kan skubbe børnene over i en købssituation, men børnene mener, at det oftest 

ikke er her, at de er mest villige til at købe, fordi de bliver irriterede. 

Børnene er ikke på samme måde bevidste om de andre kommercielle virkemidler i spillene, men de 

identificerer selv nogle elementer, der irriterer dem. De forstår ikke, hvorfor disse elementer er der. 

 

Specifikt om udfordringen 

Det, der irriterer børnene, er navnlig følgende forhold: 

1) At de kan komme til at trykke på en pop up reklame, fordi den er placeret lige ved siden  af Play 

knappen 

2) At det kan være svært at gennemskue, når der bliver skrevet på engelsk og ikke dansk i spillene. Det er 

særligt svært at gennemskue, når det handler om, hvordan man tjener diamanter, sten o.l. 

3) At de får lydene "på hjernen", så de har svært ved at koncentrere sig. Det får dem bl.a. til at skrue ned 

for lyden eller slukke helt i mange sammenhænge, især når de er sammen med andre, men de 

fortæller også, at de har svært ved at tænke over, hvad de gør, når lyden kører 
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Ide-generering til udfordring A: Børn er ikke bevidste om hvordan digitale spil 
opfordrer til køb (cases: Candy Crush Saga og Dragon City) 

 

Tiltag 

I. Så vidt muligt ingen pop up reklamer i spillene. Krav om at Play knap ikke må ligge helt tæt på pop up 

reklamens område (børns idé til håndtering af 1) 

II. Krav om at alt det, der har med optjening og køb af point at gøre, er formidlet på dansk (børns idé til 

håndtering af 2). Evt. med genkendelig taleadvarsel på dansk som supplement til dette a la "ER DU 

SIKKER PÅ AT DU VIL KØBE) - men børnene siger selv, at tale ikke må stå alene, for de har tit slået 

lyden fra (børns idé til håndtering af 2) 

III. Krav om mærkning på App Store / Google Play på den første side, hvor spillet præsenteres - der hvor 

der i dag står, om spillet er gratis eller ej. Der kunne ved siden af denne information være en mærkning 

af, om der er in-app køb i spillet (Wilkes input på baggrund af idé fra de 14-16 årige som også er 

relevant for de 8-10 årige) 

 

Børnene kan ikke umiddelbart forestille sig, at de i skolen kan lære noget om, hvad man skal være 

opmærksom på i spil. De forventer ikke, at deres lærere vil vide, hvad der sker i spillene, for børnene er 

vant til, at de ved mere om spillene end de voksne. 

"Det ved min lærer ingenting om. Han er bare gammel" 
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Input til udfordring B: Gratis spil giver falsk tryghed (case: Angry Birds Go - med 
opfordring til in-app køb) 

 

Overordnet 

Den største udfordring i aldersgruppen er, at børnene med deres spontane involvering i spil nemt kan 

motiveres til at ønske sig en opgraderet version, som koster penge, eller foretage andre former for tilkøb, 

der her og nu giver dem fordele i det konkrete spil. Det handler om, at børnene bliver meget grebet af det 

enkelte spil og derfor har vanskeligt ved at vurdere, om opgraderingen eller tilkøbet er pengene værd. 

Nogle af børnene fortæller, at de er blevet skuffede efter en opgradering, fordi opgraderingen ikke stod 

mål med deres forventninger. 

Udfordringen er således ikke, at børnene ikke ved, at opgraderingen koster penge - men derimod, at 

børnene nemt bliver fristet pga. deres impulsive karakter. På samme måde som for udfordring A handler 

det ikke så meget om, at børnene ikke ved, hvornår de er ved at købe inde i spillet - men snarere det, at de 

får vakt et behov, som de har svært ved at modstå. 

 

Specifikt for udfordringen 

Børnene bliver motiverede til at foretage in-app køb af opgradering af spillet - af følgende forhold: 

1) Man vil kunne mere i spillet ved opgradering - typisk i spil, der åbner for flere baner ved opgradering 

2) Man kan skyde en genvej f.eks. ved at købe diamanter, hvor man ellers skulle bruge lang tid på at 

optjene dem ved at spille (F.eks. Dragon City) 

3) Man kan vha. VIP medlemskab blive noget særligt og samtidig få mulighed for at få produkter i spillet, 

som man ellers ikke ville få lov til (f.eks. få noget særligt tøj som VIP i MovieStarPlanet) 

4) Man kan booste sin figur, så man kan klare sig bedre i spillet end dem, man spiller mod, der ikke har 

købt opgraderingen (f.eks. Angry Birds Go) 

 

Ide-generering til udfordring B: Gratis spil giver falsk tryghed (case: Angry Birds 

Go - med opfordring til in-app køb) 
 

I. At man kan spille spillet ordentligt - uden nødvendigvis at foretage tilkøb (børns idé til håndtering 

af 1, 2, 3, 4) 

II. At det ikke bliver unfair konkurrence. F.eks. at man kun konkurrerer mod dem, der heller ikke 

betaler sig til en opgradering (Wilke idé til håndtering af 4) 

III. Krav om mærkning på App Store / Google Play på den første side, hvor spillet præsenteres - der 

hvor der i dag står om spillet er gratis eller ej. Der kunne ved siden af denne information være en 

mærkning af, om der er in-app køb i spillet (Wilkes input på baggrund af idé fra de 14-16 årige) 

IV. Beskyttelse af smartphone / tablet - så man undgår ting, der frister (børns idé til håndtering af 1, 2, 

3, 4 - lidt ligesom antivirusprogram) 
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Igen opfatter børnene ikke, at de i dag bliver hjulpet til at orientere sig i spillene. De oplever, at de selv er 

dem, der ved mest - bortset fra ældre søskende, som ofte lærer dem nye ting på de digitale medier. 

Søskende lærer dem dog mest om sjove, nye muligheder, og ikke i særlig høj grad om det, man skal passe 

på. 

Børnene tænker ikke umiddelbart, at deres lærere vil kunne lære dem noget om brug af spil i 

undervisningen. Men de får undervejs den idé, at de kunne have "spilletime" engang imellem i skolen, hvor 

de spillede spil med hinanden, og hvor de sammen med læreren kunne snakke om, hvad der skete i 

spillene, og hvad de skulle være påpasselige med. En sådan spilletime ville være sjov, fordi de ville få lov til 

at spille - og samtidig ville det også være en måde, de ville kunne lære af hinanden på - og læreren ville så 

kunne komme i dialog med børnene om konkrete ting i deres egne spil. 
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Input til udfordring C: Børn har sjældent en kritisk distance til, at der er en 
kommerciel intention bag social markedsføring 

 
Overordnet 

De 8-10 årige er så småt begyndt at bruge de sociale medier, men de anvender dem primært som 

kommunikationsmiddel - som en måde at kommunikere med deres venner. Børnene anvender især 

tjenester som Instagram (især fotodeling), Snapchat (fotos og korte beskeder) og Skype. Enkelte bruger 

desuden Vine til videodeling med vennerne. De bruger endnu ikke disse tjenester til at følge med i andre 

personer, som de ikke kender i forvejen. 

"Jeg bruger mest Instagram. Jeg tager billeder af mig og mine venner og skriver til folk." 

 

Børnene er begyndt at orientere sig mod Facebook, som de finder spændende, fordi de større børn og 

voksne bruger så meget tid på det. De ved godt, at de er for små til at have deres egen profil endnu, men 

de kigger med over skulderen hos deres forældre og ældre søskende.  

Nogle af børnene er også begyndt at orientere sig mod Twitter, fordi de har opsnappet noget med 

hashtags i fjernsynet - og fordi ældre søskende synes, at det er interessant. Det er tydeligt, at der er 

kommet mere interesse for Twitter - også blandt de 8-10 årige - i løbet af den periode, som 

referencegrupperne har forløbet - i sommeren 2013 var børn og unge kun meget lidt orienterede mod 

denne tjeneste. 

For de 8-10 årige bliver YouTube primært brugt til at se musikvideoer, sport, sjove dyreepisoder som 

"Funny animals" eller tips til at komme videre i spil, man sidder fast i. 

Da de 8-10 årige børn endnu ikke rigtigt er begyndt at bruge de sociale tjenester til at følge kendte 

personer, men næsten udelukkende bruger tjenesterne som kommunikationsmiddel, er udfordring C 

endnu ikke en egentlig udfordring for dem.  



72 
 

Resultater fase 3 for børn, 14-16 år 

 

Input til udfordring A+B: Børn er ikke bevidste om, hvordan spil opfordrer til køb 
inde i spillene (in-app køb, juicy feedback, opgradering for at kunne mere) 

 

Overordnet 

Drengene er typisk mere heavy gamers, end pigerne er i aldersgruppen. Drengene bruger meget tid på 

digitale spil, identificerer sig med gaming og spiller først og fremmest på computer eller spillekonsollerne 

PlayStation eller Xbox. Drengene spiller især skydespil (Counter Strike, Team Fortress 2 og GTA 5) og 

strategispil (Age of Empires, Total War). Pigerne er lightusers - og spiller typisk på deres smartphone i 

situationer, hvor de venter eller keder sig. 

Drengene køber deres spil på gamingsitet Steam og til en vis grad også i butikker - og de bruger deres 

hævekort. Pigerne bruger primært gratisspil, som de henter fra App Store eller Google Play. 

"Jeg bruger meget Steam, men når jeg ønsker i gave, så får jeg mere på disk, for folk forstår ikke 

helt det andet" (Dreng, der fortæller, hvordan han køber og får spil) 

Drengene får ideer til computer- og spillekonsolspil via Steam og deres venner, som de engageret snakker 

med om de nyeste spil.  

Spil til smartphones bliver derimod ofte opdaget, fordi der pludselig opstår en dille hos venner og 

bekendte, som lægger billeder og videoer ud af spil på Instagram og Vine. 

Børnene er bevidste om, at spil ikke nødvendigvis er gratisspil, og de er også bevidste om, at spillene med 

forskellige virkemidler forsøger at lokke dem til at bruge penge. Så udfordringen er ikke så meget, at de 

ikke er bevidst om det, men snarere det, at de alligevel lader sig lokke - navnlig drengene - pga. deres 

engagement i spillene, der gør, at de får lyst til at have spillene i den bedst mulige version. Det er således 

opgraderingsaspektet, som de mest lader sig påvirke af. 
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Specifikt om udfordringen 

Som skrevet ovenfor synes udfordringen ikke at være, at børnene ikke er bevidste om, at der findes 

virkemidler i spil, der opfordrer til køb inde i spillene. Det er snarere, at de på trods af at være bevidst om 

dem alligevel bliver fristet - og at de bliver irriterede over disse virkemidler. Det, der især irriterer børnene 

er: 

1. Spil, der kræver en opgraderingen for at det bliver sjovt at spille. Ikke noget man ved, når man starter 

med spillet - men noget man finder ud af, når man er blevet optaget af spillet (f.eks. Clash of Clans - og til 

dels Hayday, der dog mest er til en yngre målgruppe). Også det viste eksempel med Angry Birds Go hører 

til denne kategori 

"Jeg synes, det er mærkeligt, at man skal købe sig til en sejr, altså for at komme længere. Det er 

mærkeligt at man skal give penge for at komme videre i et spil, man har downloadet gratis" 

2. Irriterende lyde, som man ikke kan slippe igen, og som distraherer, så man ikke kan tænke over, hvad 

man gør (f.eks. Flappy Bird, når man hopper). Børnene skruer ofte lyden helt ned 

3. Modtager et utal af spilleanmodninger fra venner, som selv sidder fast i et spil, og som så kan tjene point 

til at komme videre ved at sende spilleanmodningen. Det irriterende er, at det bliver spam 

 

Ide-generering til udfordring A og B: Børn er ikke bevidste om, hvordan spil 
opfordrer til køb inde i spillene (in-app køb, juicy feedback, opgradering for at 

kunne mere) 
 

I. At spil enten er gratis spil eller er betalt en gang for alle i en premium version - i stedet for at have 

gentagne in-app køb. De små in-app køb er sværere at overskue, og man kan føle sig fristet i det 

små, og hvis det finder sted mange gange, kan det blive mange penge. Desuden bliver 

konkurrencen unfair, hvis man spiller mod nogle, der har købt sig til nogle kræfter, som man ikke 

selv har købt sig til, og det er mindre synligt, hvis det foregår i in-app køb (Børns idé, der håndterer 

1) 

"De er ikke så dyre de fulde versioner, og hvis man er inde i det og gerne vil spille, så synes jeg 

faktisk, det er bedre på den måde. For så køber man mere og mere, og man bruger dem op på et 

tidspunkt, og så bliver man ved med at bruge penge." 

 

II. Krav om mærkning på App Store / Google Play på den første side, hvor spillet præsenteres - dér 

hvor der i dag står, om spillet er gratis eller ej. Der kunne ved siden af denne information være en 

mærkning af, om der er in-app køb i spillet (Børns idé, der håndterer 1) 

III. Hellere have reklamer i spil end have in-app køb, fordi in-app køb lokker, bremser og gør spillene 

unfair at spille (Børns idé, der håndterer 1) 

IV. Krav ved spilleanmodninger - at det fremgår, at afsenderen har fået noget konkret ud af at sende 

sin spilleanmodning (Wilkes idé, der håndterer 3) 
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Børnene kan umiddelbart ikke forestille sig, at skolen vil kunne være behjælpelig med ting, man skal holde 

øje med i spil. Børnene er ikke vant til, at skolen går ind på deres præmisser omkring spil - når spil omtales i 

skolen, er det ud fra en problematiserende tilgang: 

"De råder os mest til at lade være at spille" 

 

Input til udfordring C: Børn har sjældent en kritisk distance til, at der er en 

kommerciel intention bag social markedsføring 

 
Overordnet 

Børnene bruger Instagram, Facebook og Twitter som kommunikationsredskab over for personer, de 

kender i forvejen, men de bruger også disse tjenester til at følge med i emner og kendte mennesker, som 

de ikke kender personligt. På den måde følger de bl.a. med i emner som digitale spil, mode, musik og film. 

Som eksempel nævner børnene gamer-youtuberme Lionheartx10 og PewDiePie. 

Børnene er, som beskrevet i udfordringen, ret ukritiske ift. det kommercielle i den sociale markedsføring - 

de forestiller sig, at hvis der er noget kommercielt, så vil det fremgå klart som sponsorerede produkter - og 

flere af børnene fremhæver eksempler på dem, de følger, der netop nogle gange skriver, at de har 

modtaget en pakke fra et firma, som gerne vil have, at de skriver om deres varer. Børnene tager det så for 

givet, at når det ikke er fremhævet som sponsoreret på de sociale medier, så er det heller ikke sponsoreret. 

"Hvis det er reklame, så skriver de meget, hvor tingene er fra, men hvis det ikke står der, så er det 

nok ikke" 

"Der står tit, at det er sponsoreret, og de siger så, hvad de har fået og fra hvem. De er meget gode 

til at lave en video med det, når de får noget, eller skriver det, når de har noget på, de har fået" 

 

Specifikt for udfordringen 

Udfordringen er, at børnene ikke vedkender sig, at de mangler en kritisk distance, for de mener selv, at de 

kan skelne, hvad der er kommercielt (reklame, sponsoreret), og hvad der ikke er - for de kan jo pege på 

noget reklame og på noget sponsoreret, og så må det øvrige være noget, den enkelte person af sig selv har 

lagt ud, fordi han/hun mener det. 

Problemet er blevet endnu tydeligere ved, at YouTube er begyndt at have reklamevideoer inden det, man 

egentlig gerne vil se. Det har den konsekvens, at børnene intuitivt tænker, at den kommercielle påvirkning 

udelukkende finder sted i disse reklamevideoer, og når disse videoer så er overståede, kommer man frem 

til youtuberen, sådan som han eller hun er i sig selv. 

Børnene møder også det kommercielle på de sociale platforme via konkurrencer og sharing-aktiviteter. 

Generelt opfatter børnene det ikke som det helt store problem, så længe man får noget ud af at deltage i 

aktiviteterne. Den primære anke synes at være, at firmaerne er "dovne", fordi de ikke selv står for 

markedsføringen, men lader brugerne stå for det selv. 

"Det er selvfølgelig smart for firmaet, men de er måske lidt dovne, hvis de ikke kan lave det selv" 
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Børnene kan dog godt ved nærmere eftertanke se, at det er irriterende spam, hvis man modtager mange 

henvendelser fra ens venner, der er ansporet af, at de gerne vil deltage i en konkurrence e.l. 

 

Ide-generering til udfordring C: Børn har sjældent en kritisk distance til, at der er 
en kommerciel intention bag social markedsføring 

 

I. Eksempler hvor det kommer frem, at bloggere, youtubere o.l. har været sponsoreret, uden at det har 

fremgået af blog (Wilkes idé - fordi der er behov for at åbne børnenes øjne for, at sponsorering mv. 

finder sted også hos bloggere, der ikke synliggør det) 

II. Klar markering eller symbol for, når anmeldelse/udsagn er baseret på sponsorering (Børns idé) 

III. Klar markering eller symbol, når anmeldelse/udsagn ikke er baseret på sponsorering - (a la  

sponsoreringsfri" (Wilkes idé - som bedre tydeliggør, når der ikke er tale om sponsorering) 

IV. Klar markering af, når anmodninger fra venner er baseret på deres deltagelse i konkurrencer o.l. 

(Wilkes idé) 

Børnene har umiddelbart vanskeligt ved at forestille sig, at deres egne lærere og skole vil kunne lære dem 

om de sociale medier. Børnene mener nemlig, at de ved meget mere om disse nye medier end ældre 

generationer gør - og desuden beskæftiger de ældre generationer sig kun med børns brug af de nye 

medier ud fra en blanding af uvidenhed og problematisering. Hertil kommer, at de sociale medier primært 

bliver berørt i skolesammenhæng i forhold til trivsel og evt. mobning - og børnene forventer således ikke, 

at skolen vil kunne fortælle dem noget om markedsføring. 

"Jeg synes ikke, at skolen har noget med det at gøre. Min lærer kan ikke engang sende en SMS" 

Omvendt kan børnene se en mulighed i, at der kommer en person udefra - på samme måde som en SSP 

konsulent er kommet udefra og fortalt dem om rygning og alkohol. Børnenes udsagn om at få en person  

udefra til at komme vidner om, at børnene er åbne over for at få input, men at det kræver, at det virkelig er 

én, som ved noget om emnet og er vant til at bevæge sig rundt på de områder, som børnene bevæger sig 

rundt på og gør det på børnenes egne præmisser, frem for blot at være uvidende og afvisende. 
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Input til udfordring D: Børn er ikke opmærksomme på vilkårene i abonnementer 
(Case med Costume-abonnement) 

 

Overordnet 

Børnene støder på mange forskellige abonnementer i deres dagligdag - bl.a. mobiltelefoni, TV pakker, 

magasiner og blade, filmtjenesterne Netflix og Viaplay, musiktjenesten Spotify og spil som World of 

Warcraft. Hovedparten af abonnementerne betaler de ikke selv, men de er med til at overbevise 

forældrene om at tegne et abonnement. Udfordringen er således mere abstrakt - at børnene ikke lærer 

abonnementet som form så godt at kende, og derfor ikke er så godt rustede, når de engang flytter  

hjemmefra. 

Men der er dog også tale om, at børnene selv kan være betalere af enkelte abonnementer - f.eks. ved køb 

af abonnement på specifikke digitale spil. En af drengene har været bundet til et spilabonnement i flere 

måneder, fordi drengen ikke var opmærksom på abonnementsvilkårene. 

 

Specifikt for udfordringen 

Børnene ser på en annonce for Costume-abonnement og fortæller herefter, hvad de lægger mærke til og 

forstår ift. annoncen. Børnene har en tendens til at læse henover abonnementsvilkårene og i det hele taget 

læse henover forhold, som vedrører abonnementet. Børnene fokuserer i stedet på, hvad de får. Dette 

gælder sandsynligvis forbrugere generelt og er ikke blot et fænomen hos børnene. Det, der er særligt ved 

børnene, er, at de endnu er uerfarne ift. abonnementer, og at de derfor endnu ikke helt er klar over, hvad 

det er, de skal holde øje med, og hvad bestemte udtryk i abonnementsvilkårene reelt betyder. Og desuden 

er der sandsynligvis også tale om, at børnene pga. deres spontanitet lettere lader sig lokke af tilbud. 

Konkret synes børnene, at det er vanskeligt at afkode annoncen - hvilket blot giver dem lyst til at læse 

henover de svære passager: 

1. Hvad skal man egentlig betale - både her og nu, og efter tilbudsperiode 

2. Hvor længe er abonnementet gældende - og skal man gøre noget aktivt for at stoppe det igen - i 

givet fald hvad? 

3. Hvor lang tid er man evt. bundet? 

4. Opsætning og ordvalg 

• for små bogstaver gør det vanskeligt at læse 

• lange sammensatte ord gør det vanskeligt at læse( f.eks. "løbende halvårsabonnementer) 

• mix mellem engelsk og dansk (f.eks. "must have til basis garderoben") forstyrrer læsningen 

og gør læsningen mindre fokuseret 

• forkortelser (for eksempel opfattes "porto og eksp." som "porto og eksport" - og det er 

med til at de unge enten misforstår eller læser overfladisk) 

 

"For det meste hopper jeg bare over forkortelser" 
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Idé-generering til udfordring D: Børn er ikke opmærksomme på vilkårene i 
abonnementer (Case med Costume-abonnement) 

 

I. At slutprisen fremgår - altså hvad der vil stå på girokortet e.l. og hvor lang en periode det vil dække 

- og hvad der så vil ske bagefter (Børns idé til håndtering af 1) 

II. At det fremgår, at man skal afmelde aktivt, for at det ikke fortsætter (Børns idé til håndtering af 2) 

III. At man evt. allerede ved tegning kan indstille det sådan, at abonnementet stopper efter specifik 

periode, med mindre man aktivt gør noget sidenhen (Wilkes idé til håndtering af 2) 

IV. At bindingsperioden er tydelig (Børns idé til håndtering af 3) 

V. Krav om minimum bogstavsstørrelse - så virksomhederne ikke kan skrive for småt (Børns idé til 

håndtering af 4) 

VI. Krav om at undlade lange sammensatte ord og fagterminologi, som de unge læser henover (Børns 

idé til håndtering af 4) 

VII. Krav om at undgå forkortelser (Børns idé til håndtering af 4) 

VIII. Krav om at der ikke blandes engelsk og dansk i annonceteksten - da det forvirrer øjet og gør at 

læsningen bliver ukoncentreret (Børns idé til håndtering af 4) 

IX. Kort, oversigtsgivende standardformat at skrive bestemte nøgleforhold op i - så det bliver samme 

måde at læse om alle abonnementer på og nemt at gå til. I dag er der ingen standard, og der er tit 

en meget lang tekst om vilkår, som man ikke orker at læse: Bindingsperiode: XXX, Første betaling: 

XXX etc. (Wilkes idé til håndtering af 1, 2, 3 og 4) 

 

"Hvis man tog betingelserne, så kunne man tage alt det vigtige og så sætte det forrest" 
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Input til udfordring F: Unge dumper i privatøkonomi 
 

Overordnet 

Den store udfordring for børnene ift. privatøkonomi er, at de har vanskeligt ved at planlægge, hvad de 

ønsker at bruge penge på. Det betyder dels, at de har en tendens til at bruge pengene først på måneden, 

dels at de bruger pengene på mere impulsive ting og "fornøjelser", frem for ting som de anser som 

nødvendige men kedelige.  

"Jeg får 900 kr. om måneden, og jeg skal bruge det på buskort og mad og tøj og sko. Og så nogle 

gange, så køber jeg noget, der er for dyrt, og så pludselig har jeg ikke så mange penge, og det er 

måske kun starten af måneden. Nogle måneder går det godt, og andre rigtigt dårligt... Pludselig 

bruger jeg for mange penge, og så har jeg ikke råd til et buskort eller sådan." 

 

Specifikt for udfordringen 

Udfordringen handler både om at give børnene viden om, hvad de skal gøre ift. privatøkonomi og 

budgetlægning, og det handler om at kunne motivere dem, så de kan se værdien af at være planlæggende 

med pengene. 

Det vanskelige i denne sammenhæng er, at det impulsive og sjove synes  at være mere appellerende for 

børnene, og det planlagte fremstår således som det kedelige, som man godt ved man burde gøre, men 

ikke får gjort, fordi man jo er ung. 

Det, der kan motivere børnene til at planlægge deres privatøkonomi er først og fremmest, at det ruster 

dem til at kunne flytte hjemmefra og styre det hele selv, når de bliver lidt ældre. 

 

Idé-generering til udfordring F: Unge dumper i privatøkonomi 

 

I. Lære at planlægge sine penge - ligesom man har lært at planlægge sin tid i forhold til lektier. Den 

måde, man har lært at planlægge ift. lektier er ved at inddele opgaverne i mindre dele og fordele dem 

lidt ud, og så aftale med sig selv, hvornår de enkelte dele skal laves - bl.a. ved at skrive det i en 

kalender eller lektiebog. Noget lignende kunne måske gøres på pengeområdet (Børns idé) 

II. Lære at bruge Excel ark på en konkret måde. Det nytter ikke bare at have om Excel i skolen. Det skal 

knyttes an til barnets liv. En idé kunne være at have om regneark og budget - hvor barnet prøver at 

lægge sit eget budget - og så at man i undervisningen vender tilbage til budgettet over nogle måneder 

og ser hvordan det går. Så der kommer konkrethed og kontinuitet ind i læringen (Børns idé, 

videreformuleret af Wilke) 

III. TV-programmer som TeenageBoss på DR - der på en sjov og underholdende måde viser værdien af 

budgetlægning (Børns idé) 
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Resultater fase 3 for forældre til børn 8-10 år 
 

Børn som forbrugere 

Forældrene til de 8-10 årige karakteriserer overordnet deres børn som impulsive, spontane og 

entusiastiske. De er nysgerrige forbrugere, der meget let lader sig påvirke af, hvad deres 

klassekammerater og venner synes og gør. Meget har nyhedens interesse, og børnene kaster sig ud i det 

meste, der opleves som nyt og spændende. Flere forældre fortæller, at deres børn let lader sig påvirke af 

reklamer i tv og ønske sig ting herfra. De bliver dog ofte skuffede, når de ser, at alt det, figurerne kunne i 

reklamen (flyve, kæmpe etc.), blot er en ”død ting” i legetøjsforretningen. 

Forældrene oplever, at børns kritiske sans er selektiv: Skal de selv betale, standser de op og tænker sig om: 

”har jeg brug for det her?” og frafalder ofte et ønske. Hvis forældrene omvendt betaler for dem, er den 

kritiske sans meget lille. Nogle forældre ser i disse sammenhænge kritisk på egen rolle, idet de blindt 

følger dét, som børnene ønsker sig: 

”Som forbrugere køber vi nogle gang de ting, som vi tror, at børnene synes er spændende. F.eks. 

Skylanders, som vi købte tonsvis af, fordi han ønskede sig det. En måned efter blev de figurer ikke 

rørt mere. Vi spørger efter, hvad de ønsker sig og så kaster vi en masse penge efter det. Det giver 

en forventning om, at man kan pege – og så kan man få” (far til dreng på 8 år) 

Andre forældre gør en dyd ud af at tale med deres børn om at være kritiske i deres forbrug og betegner 

deres børn som ”halv-kritiske forbrugere”, der er bange for at blive lokket i en betalingsfælde. 

Endelig peger nogle forældre på, at den største udfordring for dem er at lære deres børn at være kritiske 

og selektive, hvor andre udviser en stor tillid til, at børnene kan navigere imellem de mange kommercielle 

tilbud og muligheder. Samtidig peger disse forældre på, at børnene jo intet kan købe, med mindre de har 

forældrenes accept, idet børnene endnu ikke disponerer over egne penge. 

 

Børn og fritidsinteresser 

Forældrene inddeler ubevidst deres børns aktiviteter i hhv. aktive og passive. I de aktive – som forældrene 

tillægger stor værdi – indgår: fodbold,  håndbold, sang, dansk, svømning, udeleg og leg med andre børn. I 

de passive aktiviteter, som kan være forbundet med restriktioner, indgår: spil på iPad og computer samt 

tv-kiggeri. Der spores en ambivalens ift. brugen af sociale funktioner i spil (chat mv.), som på den ene side 

er passive qua mediet – på den anden side aktive idet børnene chatter og er sammen med deres venner i 

den virtuelle verden.  

Forældrenes tilgang til den virtuelle spilverden er overvejende, at den er mindre kreativ end den aktive, 

fysiske verden. Der er en oplevelse af, at lege i den virkelige verden kræver mere af børnenes fantasi og 

kreativitet, hvor spil-verden i højere grad repræsenterer et færdigskabt univers, hvor børnene bliver 

passive brugere: 

”I den virtuelle verden er der nogle andre, der har skabt universet. Udfordringen er, at det er for 

nemt –  eller meget nemt – at bruge iPaden. Det kan hun gøre for at slappe af, fordi det er nemt, 

og fordi hun bare skal følge, hvad der sker” (mor til datter på 9 år) 



81 
 

Forældrene ser i udstrakt grad den virtuelle spilverden som et sted, hvor deres børn får en pause, hvor de 

kan puste ud og ”slå hjernen fra”, inden de igen skal vende sig imod den ”rigtige” verden  og 

fritidsaktiviteter, som kræver noget andet og mere aktivt af dem. 

 

Børn og gratis spil 

Til spørgsmålet om, hvad deres børn spiller, svarer forældrene: 

• Mindcraft (både gratis og betaling) 

• Hayday 

• Pottery 

• Lego Movie 

• Moviestar Planet (både gratis og betaling) 

• Mathfeud 

• Wordfeud 

Forældrene benævner uden yderligere refleksion gratis spil som ”gratis spil”. Når der spørges til, hvad 

gratis spil er, tilføjes der begreber som ”en god løsning” (fordi de er gratis), ”det er nemt” (kan gøres på få 

minutter), ”man kan slette dem, når man ikke gider mere” og ”afslappet”. Der er på denne måde ingen 

spontane forbehold, refleksioner eller afstandstagen til fænomenet.  

Nogle forældre har en aftale med deres børn om, at de blot må downloade gratis spil selv. Forældrene 

giver deres børn denne frihed, da de intet risikabelt ser i, at overlade ansvaret til dem. Andre lægger vægt 

på, at det er dem selv, der downloader. For nogle forældre er det lidt uklart om de gratis spil kræver et 

password til fx iTunes/App Store – de tror, at man kan gøre det uden. Andre er klar over, at det kræver et 

password på iTunes og deler ikke dette med deres børn. Børnene beder om et gratis spil, og så downloader 

forælderen det uden yderligere drøftelse, så længe spillet er tilladt for børn under 12 år og ikke virker for 

voldeligt. Nå det spil bliver kedeligt, downloader de blot et nyt. 

”Han kommer hjem og fortæller, at han har set noget hos kammeraterne. Så downloader hans 

mor det til ham. Det er ikke rigtig os, der går ud og spørger efter spil – jo måske de mere faglige 

(red. fx at lære flag at kende). Det er min søn, der kommer hjem og fortæller, hvilke spil han gerne 

vil have” (far til søn på 8 år) 

Det er sjældent, at børnene spørger om lov til at downloade spil, der koster penge, eller at de spørger om 

in-App køb. De fleste ved, at de får nej. Nogle forældre spiller selv – også sammen med deres børn – og i 

disse tilfælde kan forælderen have lyst til at foretage in-App køb for at komme videre. Dette anses for 

ganske uproblematisk. 

Blandt forældrene hersker der en stor tillid til, at børnene spørger om lov og går i dialog med deres 

forældre, hvis de er i tvivl om noget, herunder at de altid spørger om lov til at købe noget, hvilket de 

færreste dog gør i denne aldersgruppe.  

Forældrene navigerer forskelligt ift. hvor restriktive de er med spil: Nogle har meget veldefinerede regler 

om, at man kun må spille x antal minutter/timer pr. dag, andre har en mere afslappet holdning: der er ikke 

brug for regler, deres børn har mange andre ”sunde” aktiviteter, og spillene fungerer som et velfortjent 

afbræk i den travle hverdag. 
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Input til udfordring A: Børn er ikke bevidste om hvordan digitale spil opfordrer 
til køb (cases: Candy Crush Saga og Dragon City) 

 

Overordnet 

Som udgangspunkt oplever forældrene ikke udfordringen som et problem. Der er fire centrale årsager her 

til: 

• Forældrene har stor tillid til, at deres børn er klar over, hvornår der er tale om rigtige penge, og 

hvornår der er tale om virtuelle penge. Og forældrene har fuld tillid til, at deres børn går i dialog med 

dem, hvis de er i tvivl 

 

• Forældrene oplever at have en stor kontrol over ”merkøb” i form af deres password, som kun 

anvendes af børnene ved forældrenes accept 

 

• Flere forældrene oplever, at det er skruen uden ende, hvis man først begynder at købe in-App 

tillægsydelser. Derfor er der forbud mod køb i spil 

 

• Forældrene har en filosofi om, at det er godt for børnene at lære, at de skal ”arbejde” for at få noget ud 

af det. Altså: at man skal have tålmodighed i spillet for at opnå dét, man gerne vil. På den måde får 

spillene et pædagogisk tilsnit: ”Jeg tænker på Hayday, hvor man skal arbejde for at tjene penge nok for 

at kunne købe nogle maskiner. Det er for så vidt pædagogisk nok” (mor til datter på 9 år) 

 

Specifikt om udfordringen 

Det, forældrene navnlig hæfter sig ved og kommenterer, er: 

1. Lyden er forfærdelig, hvorfor de altid beder deres børn om at slå lyden fra eller tage høretelefoner på 

2. Når forældrene selv spiller, slår de altid lyden fra 

3. De to demonstrerede spil (Candy Crush og Dragon City) opleves om ren tidsfordriv og som helt ufarlige 

for deres børn  

Forældrene opfatter alt i alt ikke udfordringen som en udfordring for dem selv. De oplever – som tidligere 

skitseret – at de har haft disse drøftelser med deres børn, og at de har en klar aftale og overenskomst med 

dem. De oplever ikke plageri og forhandling og bruger begreber som ”sund fornuft” og ”ikke aktuelt”, 

”klare aftaler”.  De kan ikke identificere sig med udfordringen og ræsonnerer over den fælde, som andre 

forældre tilsyneladende kan falde i, men som de på ingen måde føler, at de selv er i nærheden af. 

 

  



83 
 

Ide-generering til udfordring: Børn er ikke bevidste om hvordan digitale spil 
opfordrer til køb (cases: Candy Crush Saga og Dragon City) 

 

Tiltag 

Qua manglende oplevelse af udfordringen som en udfordring, er det også vanskeligt for forældrene at 

komme med idéer. Det nævnes dog, at skrækhistorierne gør et vist indtryk: 

”Man tænker på skrækhistorier, men jeg undrer mig over, hvordan det kan komme så langt ud, 

før forældrene får sat en stopper for det? Skrækhistorierne i nyhederne er med til, at man bliver 

bevidst og lidt mere opmærksom selv” (far til søn på 8 år). 

 

Endvidere nævnes password som den sikreste vej til kontrol med, hvad der købes og ikke købes på 

elektroniske platforme. Så længe forældrene kun har adgangen til kontoen, kan det ikke gå helt galt. 
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Input til udfordring B: Gratisspil giver falsk tryghed (Case: Angry Birds Go) 
 

Overordnet 

Nogle forældre peger på, at spillene allerede er markeret med et plus, hvis der er in-App køb tilgængelige. 

Der er uklarhed og usikkerhed om, hvorvidt dette nu er rigtigt. Forældrene søger svar hos hinanden og 

drøftelsen ender uafklaret, idet ingen er helt sikre på, hvad det lille plus betyder. 

 

Specifikt om udfordringen 

Udfordringen og eksemplet vækker en anelse mere refleksion end udfordring A. Modtagelsen er dog 

fortsat meget afslappet. Den øgede refleksion kan i nogen udstrækning tilskrives den vinkling, som 

samtalen har taget under udfordring A, og at forældrene har skærpet deres bevidsthed omkring emnet i 

den tidligere snak. 

”Jeg kan godt følge det: når man ikke er oplyst nok, så kan man godt risikere at falde i på et 

senere tidspunkt. Der kommer en tid, hvor der er iPhones og iPads med i skolen. Og vi er altid 

bagefter, fordi børnene ved mere om det, end vi gør. Det er nærmest dem, der skal undervise os ” 

(far til søn på 8 år) 

Som det ses af citatet, er der via. samtalerne opstået en refleksion og et perspektiv, der ikke handler om 

her og nu – men om fremtidens trusler mod respondentens barn, og at det derfor kan være relevant at 

være mere oplyst.  

Forældrene taler i case B om, at man ”lokkes til at bruge flere og flere penge” og at det er ”svært at lure for 

børnene”. Forældrene fastholder dog fortsat, at kodeord giver en tryghed, og at de har stor tillid til deres 

børn. 

 

Ide-generering til udfordring B: Gratis spil giver falsk tryghed 

 

Tiltag 

I. En mærkningsordning på selve spillet/App’en, ligesom der er aldersgrænser. F.eks. via. et 

møntsymbol 

II. Man kunne dele spil op i tre kategorier og mærke dem: Helt gratis, gratis med tilkøb og ikke-

gratis 

III. Kampagner fra f.eks. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne oplyse om de forskellige 

spiltyper 

IV. Forældresamarbejde, hvor forældrene får mulighed for at drøfte deres erfaringer med 

hinanden 

Igen er forældrenes løsningsforslag præget af, at de bliver bedt om at finde løsninger på en – for flere af 

dem – pseudo-udfordring. Dette kommer bl.a. til udtryk ved følgende kommentarer: 
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”Det er lidt svært (red. at finde løsninger), når vi ikke synes, at det er noget problem” (far til søn 

på 9 år) 

Samtidig er der en åbenlys forventning til, at hvis problemet vokser, så vil forældrene blive informeret og 

oplyst. Samme far kommenterer: 

”Jeg tænker, at hvis det blev et stort problem, så skulle vi nok få det at vide. Enten af 

Forbrugerstyrelsen, af forbrugerorganisationer eller af medierne. Der er jo historier hele tiden. Jeg 

tænker, at hvis det bliver et problem, så får vi det nok at vide. Jeg forventer ikke, at det er i 

skolen, at advarslerne skal gives. Skolen skal gerne være med til at give vores børn en kritisk 

holdning, men det er ikke dér, advarslerne skal komme fra… Man skal ikke undervurdere antallet 

af mennesker, der er ansat til at rådgive andre.” 
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Input til udfordring C: Børn har sjældent kritisk distance til, at der er kommerciel 
intention bag social markedsføring 

 

Overordnet  

Ingen af børnene har adgang til Facebook, Twitter, Snapchat mv. endnu. Det tætteste, de kommer på 

sociale medier, er nogle børns brug af MovieStar Planet, hvor de chatter med deres venner. Det sociale 

element – som forældrene fortolker det -  kan også bestå af, at børnene sidder ved siden af hinanden med 

iPads og spiller med hinanden. You Tube anvendes – her ses musikvideoer mv. 

”Mette går meget op i videoer, der viser, hvordan man sætter hår, lægger make-up og så videre. 

Og hvis der bliver nævnt mærker i videoerne, så vil hun gerne have dem” (mor til datter på 9 år) 

Ingen forældre føler sig sikre på, hvilke regler der fungerer på www. Internettet opleves i stor udstrækning 

som lovløst område, hvor der ingen grænser er, og hvor dansk lovgivning er sat ude af kraft. 

  

Specifikt om udfordringen 

Ift. denne udfordring er holdningerne mere delte, og forældrene udviser tillige usikkerhed om, hvorvidt de 

produkt-anprisninger, der finder sted på de sociale medier, er sponsorerede: 

”Udfordringen ligger i, hvem der kan gemmeskue det. Er det en god ven, der siger det – eller?” (far 

til søn på 8 år) 

”Hvis det er noget, som dem der siger det, kan stå indenfor, så synes jeg ikke, man behøver være 

så restriktiv”  

(far til søn på 10 år) 

”Jeg er ikke sikker på, at min datter tænker, at det er markedsføring af et produkt. Hun ser det 

mere som om, at det er en ’veninde’, der fortæller om det” (mor til datter på 9 år) 

 

Citaterne illustrerer den gråzone, som forældrene navigerer i, og hvor det er uklart for dem, hvorvidt der er 

tale om egentlige sponsorater eller blot om almindelige anprisninger fra ung til ung. En forælder mener da 

også, at hvis de kommercielle budskaber bliver for tydelige – at de unge er købt til at kunne lide et produkt 

– så falder interessen for at følge den pågældende: 

”Man mister troværdigheden, hvis man bliver taget i ukritisk at promovere et produkt. Der er 

mange, der har mange followers, men det har de kun så længe, de er troværdige” (far til søn på 9 

år) 

 

Citatet er et udtryk for en generel tiltro til, at børnene opdrager på hinanden, og at de kommercielle 

mekanismer på de sociale medier bliver reguleret denne vej. Ræsonnementet synes at lyde: Hvis man ikke 

kan lide, det man ser og hører, så vender man ryggen til. 

Helt så enkelt anskuer andre forældre det dog ikke; de ser en reel udfordring i, at hverken de eller deres 

børn er i stand til at gennemskue, hvorvidt budskaberne på de sociale medier er personlige eller købte. 
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Ide-generering til udfordring C: Børn har sjældent kritisk distance til, at der er 
kommerciel intention bag social markedsføring 

 

Tiltag 

I. Skrækhistorier i medierne: forældrene er enige om, at disse historier får dem til at reflektere 

over egen og børns adfærd, og at disse historier skaber dialog med deres børn 

II. Etiske regler for virksomheder: F.eks. at det var forbudt at sponsorere markedsføring til børn 

under 14 år på de sociale medier 

III. Hjemmeside: denkritiskeforbruger.dk. En offentlig hjemmeside, hvor man som forældre kan 

søge på spil og få information om f.eks. in-App køb, få informationer om markedsføring via 

sociale medier mv. Et sted at få vished og sikkerhed for regler, rettigheder mv. 

IV. Undervisning: skolen spiller en rolle ift. at lære børn om de skjulte budskaber på f.eks. de 

sociale medier 
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Input til udfordring E: Forældre mangler basalt kendskab til kommerciel 
kommunikation på digitale platforme (www.thelegomovie.com) 

 

Specifikt om udfordringen 

Forældrenes reaktion på udfordringen er mere eller mindre enslydende: Hvad er problemet? Da de bliver 

eksponeret for www.thelegomovie.com er reaktionerne i højere grad begejstring end forargelse. 

Moderator spørge:” Hvad siger I til den?” 

”Ja, de får solgt noget mere LEGO – der er også kommet en LEGO-film” (far til søn på 10 år) 

”Jeg synes, at det er skide godt. Jeg er vildt begejstret for LEGO og det er knippelgodt fundet på. 

Det er en markedsføringsmaskine, der går i gang, men man bliver ikke tvunget til at købe” (mor 

til datter på 10 år) 

”Barbie har gjort det i mange år. Min datter er vild med filmene, men forbinder det ikke med 

produkterne” (far til datter på 10 år) 

”Jeg er ikke bekymret. Det er markedsmekanismen, der gør det her. Sådan gør alle med respekt 

for deres produkter” (far til søn på 8 år) 

Der spores en udpræget pragmatisk tilgang til denne form for markedsføring, som forældrene oplever, at 

de både kan identificere og genkende fra deres egen verden. De trækker referencer til egne oplevelser fra 

tidligere, da der var legetøj i morgenmadsprodukterne, og hvordan det "tvang" til merkøb. 

 I den sammenhæng ses initiativer som LEGO’s som helt uskadelige, hvor legetøj i morgenmadsprodukter 

ses som meget værre markedsføring. Forældrene oplever med andre ord, at det har været værre, og at en 

integreret markedsføring af film/produkter/merchandicing opleves som et grundvilkår i vores samfund.  

Forældrene kan af ovenstående årsag ikke generere ideer til, hvordan denne udfordring kan imødegås. De 

anser det ganske enkelt ikke som en udfordring.  
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Input til udfordring D: Børn og forældre er ikke opmærksomme på vilkårene i 
abonnementer 

 

Specifikt om udfordringen og en enkelt idé 

Reaktionen på udforing D minder i stor udstrækning om reaktionen på udfordring E: Forældrene ser det 

som et grundvilkår, at abonnementer kræver, at man ”læser det med småt”, og at man selv siger 

abonnementet op, når man har accepteret et prøveabonnement på en periode. Der har været meget 

medieomtale mht. de udfordringer, der kan være med at komme ud af at abonnement, så problematikken 

er ikke ukendt for dem.  

Når forældrene tænker i abonnementer, tænker de automatisk på magasiner og blade og ikke på 

abonnementer på elektroniske platforme. Deres børn har ikke disse abonnementer endnu.  

Der er en udtalt irritation omkring salg af abonnementer: 

”Det er irriterende, når de ringer til mig og snakker og snakker og snakker. Jeg bliver ved med at 

sige, at jeg ikke vil have det, fordi jeg glemmer at afbestille” (mor til dreng på 10 år) 

”Man kan sige nej og nej, men de bliver bare ved. Og de bruger ens navn hele tiden – det er så 

irriterende” (mor til dreng på 8 år) 

Der spores en ambivalens her: På den ene side accepterer forældrene, at abonnementsvilkår kan være 

kringlede og besværlige, på den anden side har de på egen krop oplevet, hvor irriterende og presset man 

bliver ift. abonnementer. 

Den eneste ide, der kommer frem omkring abonnementer, er, at man kan forbyde blade, aviser, 

telefonabonnementer og forsikringer at ringe folk op. Ligesom dørsalg er forbudt. Denne idé ændrer dog 

ikke ved det forhold, at abonnementsvilkårene kan være svære at gennemskue.  

 

Opsamling 

Undersøgelsen blandt de 6 forældre viser, at forældrene på den ene side har en oplevelse af stor kontrol og 

tillid til deres børn, på den anden side er de tøvende overfor de mange kommercielle budskaber, deres 

børn står overfor at skulle forholde sig til. Generelt er forældrenes oplevede tryghed proportional med 

deres eget kendskab til og forståelse for de pågældende kommercielle kanaler, ligesom at deres tryghed 

hænger tæt sammen med, at de føler, at de fortsat har kontrol over, hvad deres børn bruger penge til (in-

App køb, køb af Apps generelt). 

Det største kendskab og dermed den største tryghed ligger i de genkendelige markedsførings-tricks: 

abonnementer og hjemmesider med (oplevet) merchandising. Det mindste kendskab og dermed den 

største utryghed ses i forbindelse med kommercielle budskaber på sociale platforme. Her er forældrene i 

højere grad uklare på, hvad der er hvad. Også derfor er deres bekymring størst her – de har ganske enkelt 

vanskeligere ved at hjælpe deres børn med at navigere. 
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Resultater fase 3 for forældre til børn 14-16 år 

 

Børn som forbrugere 

Forældrene til de 14-16 årige karakteriserer overordnet deres børn som bevidste, storforbrugende og med 

et veludviklet shopper-gen. 

Det bevidste element ligger i, at deres børn ved, hvad de går efter, og langt de fleste er i stand til at styre 

deres impuls og spare op til dét, de ønsker sig.  

De 14-16 årige har en stor grad af frihed til at bruge de penge, de selv tjener. Er man i stand til at passe et 

job, så har man også råderet over de penge, man tjener. Forældrene blander sig ikke: 

”Andreas på 14 år er meget bevidst. Han er den eneste i sin klasse med fritidsjob. Han er enormt 

glad for de penge, han tjener og er meget bevidst om, hvad han vil bruge dem til. Han må selv 

bestemme – og har alligevel formået at spare op” (mor til søn på 14 år) 

”Hun tjener selv sine penge. Hun står i butik, så det er hendes egne penge, hun bruger. Så længe 

det er hendes egne penge, så er det i orden med mig. Men hun skal lære, at man skal have 

pengene, før man kan bruge dem” (far til datter på 15 år) 

Der hersker en udpræget ”frihed under ansvar” opfattelse hos forældrene, og de accepterer deres børns 

forbrug og valg, så længe de som forældre ikke skal finansiere det. 

De børn, der ikke har fritidsjobs, får lommepenge og lærer på den måde at disponere over egne penge. 

 

Børn og forbrugerudfordringer 

Forældrene til børn i aldersklassen 14-16 år ser følgende forbrugerudfordringer for deres børn: 

Pris/kvalitet: De skal lære at forstå, at der er en sammenhæng mellem de to elementer. Forældrene 

bemærker da også, at der er en vigtig grad af ”learning by doing” i form af at købe f.eks. billigt tøj på nettet 

og efterfølgende konstatere, at kvaliteten er for dårlig. 

Pres ift. dyre mærkevarer: Pigerne kan især opleve udfordringer med, at man skal gå i voksne og dyre 

mærker: Louis Vuitton mv. Det giver både et økonomisk pres på børn og voksne, og forældrene mener, at 

de unge piger bliver voksne i deres forbrug før tid. 

Forbrugsfælder: Forældrene kender til deres børns ønsker om at købe ting, der ikke nødvendigvis har 

værdi, og oplever det som deres pligt at få talt med deres børn og lære dem om disse faldgruber: 

”Man skal lære dem ikke at blive snydt. Min datter vil gerne have abonnement på noget, hvor hun 

får tilsendt noget make-up hver måned. Men jeg prøver at forklare hende, at meget af det er 

noget, som hun ikke har brug for” (mor til datter på 15 år) 

Brug-og-smid-væk-kultur: Det ustandselige behov for at skifte ud og få nye versioner af elektronik 

opleves af flere forældre som en udfordring. De forsøger at lære deres børn, at man ikke skal købe og 

smide væk. De er bekymrede for den mentalitet, det udvikler hos deres børn. 
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Børn og spil 

Forældrene kender ikke mange navne på de spil, deres børn spiller. Bemærkningen er typisk ”de spiller 

online på computeren”. Ellers nævnes: 

• World of Warcraft 

• Strategispil – ”vist noget der hedder Alexander”, som betales via et abonnement 

• Spil der købes på App Store 

• Gratis spil på App Store 

Nogle forældre indrømmer, at de er stået af ift. at forstå deres børns spilverden (især forældre til drenge): 

”Jeg har så lidt forstand på det, så jeg har svært ved at bedømme det. Han bruger alle sine penge 

på spil, og vi er ikke involveret i, hvad det er han køber” (far til dreng på 15 år) 

”Mht. spil, så blander jeg mig ikke. Jeg synes, at det er spild af penge. Så vi har aftalt et vist 

beløb, som han spiller for, og det blander jeg mig ikke i. Men hvis det er noget, der er dyrt, så taler 

vi om det. Det vil jeg gerne have lidt hånd i hanke med. Der er ikke frit slag” (mor til dreng på 14 

år) 

”Han spiller alle de spil, der er nævnt her, ellers ved jeg det ikke” (far til søn på 15 år) 

Andre peger på, at deres børn ikke spiller så meget – de bruger de sociale medier i stedet (især forældre til 

piger): 

”Det bruger hun ikke penge på (red: spil). Hun spiller nogle gratis Apps på telefonen. Det er mere 

Facebook og Instagram, hun bruger tid på ” (far til datter på 15 år) 

 

Som det også ses hos de 8-10 årige børn, så vælger forældrene aktivt, at børnene selv må tage vare på de 

penge, de selv har tjent/fået, hvor de er mere varsomme/kritiske og i højere grad går i dialog med deres 

børn, når det gælder finansiering af deres børns forbrug med forældrenes penge. 

Foruden den noget distancerede forståelse af spil-verden, som mange af forældrene repræsenterer, er de 

også undrende og uforstående overfor, hvor lidt deres børn er sammen med deres kammerater. Der er en 

oplevelse af, at man er holdt op med at se hinanden – og at man i stedet kommunikerer via. de sociale 

medier og gennem Skype og chat-funktioner i spil. Dette opleves som en mindre "naturlig" måde at være 

sammen på: ”de mødes ikke ligesom vi gjorde som unge - og drak en kop te!” 
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Input til udfordring B: Gratisspil giver falsk tryghed (Angry Birds Go) 
Overordnet 

Flere forældre peger på, at deres børn er vokset fra den type spil. Der bruges vendinger som ”nonsens” og 

”bondefangeri”, og at den type in-app køb ikke tillades i hjemmet. De peger også på, at børnene er blevet 

langt mere bevidste om, hvornår der er rigtige penge på spil, og at deres engelsk-kompetencer har løftet 

dem ift. at gennemskue spillene og skelne mellem virtuelle og rigtige penge.   

Omvendt peger to forældre på, at deres børn uforvaret har købt in-App ydelser og er blevet overraskede: 

”Hun havde tilkøbt noget for sin brors penge (red. hans konto på iTunes/App Store). Hun var ikke 

klar over, at det var rigtige penge – og ikke en del af spillet” (far til datter på 15 år) 

”Han får overhovedet ikke lov til sådan noget. Det vil jeg ikke være med til – og det har han 

forstået. Så det er ikke noget der sker igen. De har ikke styr på, at det er rigtige penge” (far til søn 

på 15 år) 

Disse forældre har haft gråzonen inde på livet og har oplevet både deres børns og egen forskrækkelse på 

tæt hold. Disse oplevelser har foranlediget alvorlige samtaler og læring for begge parter, og der købes 

aldrig in-App med mindre det er drøftet og aftalt. 

 

Specifikt om udfordring B 

Den største udfordring i forbindelse med casen er, at forældrene har mange overvejelser om deres børns 

anvendelse af betalingskort og opgivelse af kortnumre. Både de og deres børn er bange for, at de kommer 

til at bruge for mange penge, når kontonummeret ligger i systemet og pengene er "usynlige". Udtryk som 

at ”være på vagt” og ”være bange for at bruge for meget” bliver anvendt i denne forbindelse.  

Der nævnes også en oplevelse, hvor forælderen følte pres ift. at betale for abonnement på World of 

Warcraft. Da forældrene ikke ønskede dette, måtte sønnen skifte hele sin vennekreds ud, da han ikke 

kunne honorere det pres, der var fra den tidligere vennegruppe om at spille. 

Ide-generering til udfordring B: Gratis spil giver falsk tryghed 
Tiltag 

I. Forældrekode der skal anvendes – også når der skal købes midt i et spil 

II. Forældrene bliver adviseret via. en mail, når der købes inde i et spil 

III. Spillet låser, idet der bliver købt inde i det 

IV. Al information om spil på dansk 

V. Ikke skrive ”gratis”. Det er misvisende 

VI. Sikre at børn ikke kan oprette en iTunes/App Store eller Google konto, hvis de ikke er 

beskyttet lovgivningsmæssigt 

VII. Sikre børn læring i skolen f.eks. via. IT-undervisningen 

VIII. Udvikle en dansk hjemmeside, hvor man kan søge på spillenes navne og få dybere information 

om det (herunder betalings-faldgruber) 

IX. Bruge pressen aktivt til at få de slemme sager på dagsordenen 
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Input til udfordring C: Børn har sjældent kritisk distance til, at der er kommerciel 
intention bag social markedsføring 

 

Overordnet  

Forældrene oplever, at deres børn ”lever igennem” de sociale medier. Det drejer sig om Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube samt div. blogs. Jo længere mediet er fra forældrenes egen brug af og kendskab til 

sociale medier, jo mere distanceret et forhold har de til det: 

”Mine store børn er på Instagram, og det fatter jeg ikke! Det er bare billeder af deres mad. Det er 

dummere end Facebook. Men den lille er stadig på Facebook – lige som jeg” (far til søn på 14 år) 

Forældrene er klar over, at deres børn bliver mødt med reklamer og kommercielle budskaber på disse 

platforme, da de fleste har erfaret det på egen krop ifm. Facebook. ”Det pisser min datter af, hver gang 

reklamerne kommer” (far til pige på 15 år) ”Ja, vi andre er også irriterende over det” (mor til søn på 14 år). 

Forældrene er klar over, at de sociale medier målretter deres kommercielle budskaber til den aktuelle 

bruger, men tvivler på, at deres børn har den samme bevidsthed: 

”Hun ved nok, at det er reklamefinansieret på en eller anden måde, men hun er nok ikke klar over, 

at hun bliver overvåget – og at hun i virkeligheden bliver udsat for målrettet reklame på grund af 

hendes input” (far til datter på 15 år) 

 

Specifikt om udfordringen 

Ved fremvisning og forklaring af PewDiePie og Bloggers Delight er den overvejende reaktion ubehag. De 

kommercielle skjulte budskaber betegnes som giftige og uanstændige: ”Det er giftigt – fordi der bliver skabt 

et rum med noget fortrolighed – og så kommer reklamerne oveni” (far til søn på 14 år). Der er en oplevelse af, 

at deres børn bliver trukket ind i et andet univers, hvor det er svært at gennemskue budskaberne, og hvor 

bloggerne bliver ”små lovfolk” , der får deres børn til at efterabe og ville det samme. Forældrene udtrykker 

bekymring for, om deres børn kan gennemskue de skjulte reklamebudskaber. 

Samtidig forventer forældrene, at deres børn alt i alt er og bliver bedre i stand til at gennemskue de 

kommercielle budskaber, fordi de er vokset op med disse budskaber på de sociale medier (i modsætning til 

forældrene selv). De kommercielle budskaber opleves som et uundgåeligt faktum: ”vi må lære at leve i en 

verden, der er inficeret af reklamer” og ”der er en kultur der ude, det kan man ikke forhindre. Den er kommet 

for at blive”. 

Samlet set spores en vis resignation ift. det massive kommercielle pres, deres børn vil opleve. Forældrene 

føler ikke, at de kan forhindre eller skærme deres børn imod det. 
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Ide-generering til udfordring C: Børn har sjældent kritisk distance til, at der er 
kommerciel intention bag social markedsføring 

 

Tiltag 

I. Skolen opleves som en væsentlig kilde til at skærpe børnenes opmærksomhed. Der foreslås 

temauger med fokus på de sociale medier og reel undervisning i de virkemidler, der anvendes 

II. Mod-blogger: En blogger der bruger de samme medier og de samme virkemidler som de 

reklamefinansierede bloggere. Bloggerens fokus skal være at forklare de børnene, hvordan det 

fungerer på de sociale medier. Bloggerne skal afsløre de mange kommercielle budskaber og 

skærpe bevidstheden hos de børnene 

III. Dialog: Forældrene tager også et ansvar på egne skuldre og peger på, at de skal tale med 

deres børn om de omtalte mekanismer. De erkender dog også, at det er sjældent, at de kan 

”komme igennem” til deres børn, og at dialog mellem kammeraterne/vennerne har langt 

større effekt på deres børn. Også derfor anser de skolen som en væsentlig part i at skabe 

dialog 
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Input til udfordring D: Børn og forældre er ikke opmærksomme på vilkårene i 
abonnementer 

 

Overordnet 

Som abonnementer nævner forældrene Illustreret Videnskab, Spotify og Netflix. Endvidere nævnes World 

of Warcraft. Hertil kommer abonnementer på mobiltelefoner.  Forældrene har forskellige – knap så gode - 

erfaringer med abonnementer, bl.a. at det har taget overhånd hos større søskende: 

”Vi har snakket meget med børnene om abonnementer,  fordi storebror pludselig syntes, at det 

var alle tiders – og han tjente penge nok til – at have et par abonnementer. Pludselig havde han 

flere abonnementer end han havde penge. Så blev det lavet om til, at vi kun har et abonnement – 

og at det er os, der betaler” (far til datter på 15 år) 

En anden mor har oplevet, hvor svært det kan være at komme ud af et abonnement: 

”Min søn kom til at oprette sig selv to gange. Og det var svært at komme ud af igen. Alt foregik 

på engelsk og var svært at gennemskue. Det var mindre beløb, men til sidst måtte vi sætte en 

stopper for det” (mor til søn på 14 år) 

Som tidligere nævnt har en tredje mor oplevet at skulle overtale sin datter til ikke at tegne abonnement på 

en månedlig makeup-levering. 

Abonnementernes faldgruber er på denne måde inde på livet af disse forældre, og de arbejder på at 

skærpe deres børns bevidsthed om bindingsperioder mv. Dette gøres typiske i dialog og tæt knyttet til 

aktuelle oplevelser og ønsker. Dialogen foregår på denne måde i praksisnære læringssituationer – og ikke 

som abstrakte formaninger om, at de skal passe på. 

 

Specifikt om udfordringen  

Ved præsentation af Costume eksemplet er forældrene dog forholdsvis afslappede. De oplever eksemplet 

som klassisk ”vi har jo kendt den form for markedsføring i mange år”. Samtidig bemærker de, at alle 

betingelser står tydeligt, og at man blot skal læse det hele ”Her står det klart og tydeligt, at man kan gå ind 

og se, hvad betingelserne er. Det anser jeg ikke som en reel udfordring for mine børn” og ”her bliver man ikke 

rigtig snydt, fordi det hele står der. Så hvis man læser det hele, så kender man betingelserne”. Eksemplet 

opleves på denne måde som helt reelt, og formen er ganske kendt og veletableret hos forældrene.  

Var der blevet vist et eksempel på abonnementer på nettet, f.eks. hos udenlandske tjenester, havde 

billedet formodentlig set anderledes ud.  
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Idégenerering til udfordring D: Børn og forældre er ikke opmærksomme på 
vilkårene i abonnementer 

 

Tiltag 

I. Det eneste tiltag, forældrene kan komme på, er, at man kan fjerne muligheden for at betale 

med Visa Elektron. Dette vil forhindre deres børn i selv at tegne abonnement 

 

Input til udfordring ”7daysjeans” 
Forældrenes reaktion på 7daysjeans kampagnen er afslappet og fokuseret på afsenderen frem for 

modtageren: 

”Smart. Sådan er det bare. Det er en dygtig måde at få markedsført de der jeans på” (far til søn 

på 15 år) 

Igen ses en accept af, at de kommercielle mekanismer og smarte reklametricks er en uundgåelig del af 

samfundet og på mange måder et grundvilkår. Reklamen mødes med kommentarer som ”Det er en del af 

udviklingen” og ”det er latterligt, men det er ikke noget, der chokerer mig” og ”det må kunne betale sig for 

dem, at de laver den slags reklamer – de får da i hvert fald kunder i butikken”. 

Forældrene udviser igen tillid til, at deres børn selv kan styre, hvad de går med til – og hvad de ikke går 

med til: ”hvis de hopper på den, så tror jeg godt, at de er klar over, at det er en joke”, fortæller en mor, der 

tilsyneladende i højere grad ser 7daysjeans-reklamen som en gimmick, end som en egentlig reklame.  

Forargelsen for denne type af reklame er svær at drive frem hos forældrene:  

”Hvis der er Forbrugerstyrelsen, der er forargede over det, så er det fordi, det er ældre mennesker, 

der sidder der” (far til søn på 14 år). 

Da forældrene ikke ser denne type af markedsføring som noget problem overhovedet, mener de heller 

ikke, at der kan/skal genereres tiltag imod eller tages forebyggende initiativer. 
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Input til udfordring F: Unge dumper i privatøkonomi 
Specifikt om udforingen 

Den første reference, forældrene har ift. udfordringen, er, at mange forældre heller ikke har styr på 

privatøkonomien, og at der derfor er brug for, at børnene lærer det et andet sted end hjemme. 

 

Udfordringen opleves i dette tilfælde som helt reel, og forældrene har en oprigtig bekymring for, om deres 

børn bliver klædt godt nok på til at klare sig selv og deres økonomi, når de bliver myndige. 

Der eksisterer en stor frustration over alle de lette lån, de unge mennesker kan tage, når de fylder 18 år. Og 

forbrugslån og kontokort betegnes som ”det værste”.  

De fleste gør da også meget ud af at klæde deres børn på til at kunne administrere deres egen økonomi. 

Bl.a. ved at tale med dem, lære dem at lægge budget og at spare op før pengene bruges.   

 

Idégenerering til udfordring F: Unge dumper i privatøkonomi 

 

Tiltag 

I. Skolen nævnes som en meget vigtig influent ift. at lære børnene om privatøkonomi. 

Det være sig i matematik og i samfundsfag 

II. Kontrolinstans: Forældrene nævner, at de unge skulle være forpligtet til at få et ”privat 

økonomikursus”, inden de flytter hjemmefra. Lige som man får et kørekort eller tager et 

obligatorisk førstehjælpskursus 

III. Grænser for lån: De lette lån opleves som meget farlige, f.eks. muligheden for at låne 

10.000 kr. ekstra i et bolighus, når man alligevel køber en sofa. Det kan være svært at 

overskue renter mv. for de unge – og det er tillokkende. Her bør man sætte ind 

lovgivningsmæssigt 

Opsamling 

Forældrene til de 14-16 årige har i høj grad sluppet kontrollen med deres børn og deres anvendelse af egne 

penge. Så længe pengene er tjent selv, må børnene disponere efter bedste evne. Forældrene forsøger dog 

så vidt muligt at være i dialog med børnene og at lære fra sig om kvalitet, opsparing, budget mv. Det er 

dog ikke altid muligt at få den opmærksomhed fra børnene, som de voksne kunne ønske sig. Børnene 

lytter hellere til deres kammerater og deres erfaringer. 

Forældrene har svært ved at forstå det spilunivers, som især drengene befinder sig meget i. De forholder 

sig ikke aktivt til det, men er parate hvis deres børn har brug for dem – hvilket sjældent sker.  

Som det også sås hos de  8-10 åriges forældre, så stiger bekymringen for det kommercielle indhold på 

medieplatforme, hvor forældrene ikke selv føler sig så sikre/hjemme. F.eks. på de sociale medier (blogs 

mv.).  Forældrene føler sig ikke hjemme og stærke ift. disse medier og har derfor vanskeligere ved at 

rådgive og vejlede deres børn. Også af den grund ser de skolen som en væsentlig formidler af viden og 

indsigt på området. 
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Resultater for fase 4 med børn i alderen 11-13 år og 14-16 år 

 

Analytisk set-up 
 

Der er gennemført to workshops med børn på 11-16 år. 12 børn har i alt deltaget. I gruppen af børn mellem 

11 og 13 år deltog 3 piger og 3 drenge. I gruppen af børn mellem 14 og 16 år deltog ligeledes 3 piger og 3 

drenge. Hver workshop tog 1 ½ time og havde fokus på børnenes vurdering af 3 koncepter: 

• Øget gennemsigtighed ved markedsføring af abonnementer 

• Blogstar - undervisning i kommerciel kommunikation på sociale medier 

• Saldo SMS til hævekort for nybegyndere 

Deltagerne har i fællesskab diskuteret og vurderet de enkelte koncepter og er kommet med 

forbedringsforslag til dem. Disse diskussioner er hovedbestanddelen af koncepttesten. Som supplement 

har deltagerne individuelt vurderet koncepterne på en række svarark, og i resultaterne nedenfor er disse 

blevet optalt mv. Vi gør opmærksom på, at tallene, som indgår i denne resultatdel, blot skal give et indtryk 

af, hvordan de enkelte koncepter er blevet vurderet på en række kriterier - men at der ikke er grundlag for 

at udlede noget statistisk, da der er tale om en kvalitativ undersøgelse med få deltagere. 

 

C2. Øget gennemsigtighed ved markedsføring af abonnementer 

 

Om abonnementer 

Børnene køber oftest ikke selv deres abonnementer uden forældrenes medvirken. Men børnene 

fremhæver, at de ofte støder på annoncering for abonnementer, som f.eks. mobilabonnement, TV 

streaming og printmagasiner som Vi Unge og Goal. De fremhæver også, at de har lagt mærke til, at der 

ofte følger en gave med, når man bestiller et abonnement, og at denne gave er med til at gøre det ekstra 

spændende. De forholder sig ikke kritisk til dette, men opfatter det i stedet som en ekstra fordel, man får 

med. 

Børnene har ikke en klar forståelse af, at abonnementer er noget, der fortsætter, indtil man aktivt  siger 

det op. 

 

3 nye varianter til test 

Der er testet 3 forskellige udgaver af ny kommunikation af abonnementer. Hertil kommer den 

eksisterende form, som har dannet udgangspunkt for vurderingen af de 3 nye forslag. 
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Eksisterende markedsføring af abonnementer: A 

  

Alternativ B, C og D 

De tre nye forslag har forskellige niveauer af præcision af vilkårene i abonnementet. Nedenfor ses 

præciseringerne. Den øvrige tekst/det øvrige layout er ens. 

 

Alternativ B. 
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Alternativ C. 

 

 

Alternativ D. 

 

  



101 
 

Vurdering af de 3 nye koncepter for markedsføring af abonnementer 

Koncept D – konceptet med flest præciseringer – møder størst tilslutning blandt børnene. 11 ud af 12 børn 
foretrækker variant D som den bedste til at kommunikere abonnementsvilkårene. 

 

Den væsentligste årsag til at variant D vælges er, at den samlet set bedst gør børnene opmærksom på 

nogle ting, som de ikke var opmærksomme på i forvejen vedrørende abonnementer: 

• Selv sige abonnementet op. Det fremgår klart både i "det med småt" og i den forstørrede tekst 

lige under prisen. Det opleves som positivt, at det står to steder. Børnene anser det for at være en 

meget vigtig oplysning, der kan være med til, at de ikke kommer til at fortsætte med noget, de 

ikke har lyst til 

• Viser, hvor meget man skal betale første gang. Børnene forstår det (korrekt) sådan, at 

mindsteprisen er det, de skal betale første gang. De bliver mere opmærksomme på, at de faktisk 

skal betale 228 kr. og ikke de 179 kr. som er fremhævet med ekstra stor skrift 

 

Børnene peger dog også på, at koncept D kan forbedres. De største problematikker er: 

• At der er fremhævet to priser. Både de 179 kr. og så mindsteprisen på 228 kr. Det skaber 

usikkerhed omkring, hvad man så reelt skal betale. Det bedste ville være, at der kun var 

fremhævet én pris, nemlig mindsteprisen, og at regnestykket med 179 kr. + 49 kr. så stod nede i 

det med småt 

• At teksten lige under den fremhævede pris er blevet mindre (end i C), sådan at der er større risiko 

for at overse det vigtige. Denne problematik vil dog kunne blive afhjulpet, hvis man kunne 

kommunikere mindsteprisen alene, og så skrive de 179 kr. + 49 kr. i det med småt 

 

Børnene kunne godt tænke sig, at det blev endnu mere ekspliciteret, hvad der vil stå første gang på 

opkrævningen, og hvad der vil stå næste gang. En sådan eksplicitering vil gøre det mere konkret for 

børnene, og det vil være med til, at de forstår, hvad der kommer til at ske, og hvornår det kommer til 

at ske.  
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Individuelle tilbagemeldinger på koncept D 

På det individuelle svarskema markeres der på følgende måde for den samlede børnegruppe på koncept D 
(11 børn i alt): 

Abonnement Koncept D Antal Ja Antal Nej 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at gøre dig klart, at du selv 
aktivt skal opsige abonnementet? 

11 

(6 yngre, 5 ældre) 

0 

(0 yngre, 0 ældre) 

Kan det, du lige har set, give et klart 
indtryk af, hvor meget du som 
minimum kommer til at betale? 

11 

(6 yngre, 5 ældre) 

0 

(0 yngre, 0 ældre) 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at have mindre fokus på gaven, 
der følger med – så du glemmer at 
kigge på, hvad det egentlig koster? 

6 

(5 yngre, 1 ældre) 

5 

(1 yngre, 4 ældre) 

 De yngre (11-13 årige) og de ældre (14-16 årige) er enige i, at koncept D synliggør, at man selv skal opsige 
abonnementet, og hvad man som minimum kommer til at betale. Begge aldersgrupper synes, at det er 
vigtigt, og at det er noget, de ellers nemt kommer til at overse ift. abonnementer. 

Til gengæld er der den forskel, at det primært er de yngre, der mener, at koncept D kan hjælpe dem til at 

have mindre fokus på gaven. De ældre mener, at de allerede har styr på dette. 

 

På det individuelle svarskema markeres der følgende, vedr. overskuelighed, samlet pris og 

bindingsperiode: 

I hvor høj grad er annoncen mere overskuelig (end A)? (svar fra 11 børn) 

 

4 

(3 yngre, 1 ældre) 

7 

(3 yngre, 4 ældre) 

   

 

I hvor høj grad hjælper annoncen dig til at være opmærksom på den samlede pris? (svar fra 11 børn) 

 

6 

(2 yngre, 4 ældre) 

4 

(3 yngre, 1 ældre) 

1 

(1 yngre, 0 ældre) 
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I hvor høj grad hjælper annoncen dig til at være opmærksom på abonnementets bindingsperiode? (svar fra 

11 børn) 

 

 

5 

(4 yngre, 1 ældre) 

6 

(2 yngre, 4 ældre) 

   

 

Opsamling: øget gennemsigtighed ved abonnementer 

Undersøgelsen viser, at koncept D med de mest tydelige vilkår for abonnementet vækker størst interesse 

hos børnene. Som det fremgår af både de fælles drøftelser og de individuelle tilbagemeldinger, savnes der 

dog mere enkelthed, da børnene bliver forvirrede over de mange forskellige priser, der er nævnt og 

fremhævet. Det enkleste ville være, at det udelukkende var mindsteprisen, som var fremhævet, og at selve 

regnestykket for mindsteprisen fremgik af brødteksten. Desuden vil børnene foretrække, hvis det bliver 

endnu mere ekspliciteret, hvad man skal betale første gang og næste gang. 

 

C1. Blogstar - undervisning i kommerciel kommunikation på sociale medier 

 
Kommerciel kommunikation på sociale medier 

De 11-13 årige anvender især Instagram og Facebook og følger desuden nogle af deres helte på YouTube. 

De læser og følger kun i mindre omfang blogs. De 14-16 årige bruger en meget stor vifte af sociale medier, 

herunder også blogs. 

Fokusgrupperne bekræfter det, som de tidligere faser i undersøgelsen har identificeret, nemlig at begge 

aldersgrupper har stor tillid til, at dem, der poster opslag på de sociale medier, taler med deres autentiske 

stemmer - og at det vil fremgå, hvis opslagene er sponsoreret eller lignende.  

"En blog er ligesom en hjemmeside, hvor man selv skriver, hvad man laver, eller hvad det nu er 

for en blog. Det kan være en modeblog, eller det kan være om mad" (pige, 13 år) 

"Det påvirker ikke mig så meget med blogs. Det er kun for at få ideer" (dreng, 15 år) 

 

Børnene bekræfter også det, lærergruppen fortæller, nemlig at det, der primært undervises i om de sociale 

medier i dag, er trivsel, net-etik og adfærd ift. hvordan børnene bør og ikke bør bruge de sociale medier 

over for hinanden eller for at undgå pædofili og lignende. 
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"Vi havde en fyr, der kom over og fortale, at man ikke må uploade billeder af andre personer på 

Facebook" (dreng, 14 år) 

 

Børnene bliver således ikke undervist i reklamer, markedsføring og kommercielle interesser på de sociale 

medier. 

 

Vurdering af Blogstar  

Børnene blev præsenteret for et koncept beskrevet på print og en webside, hvor der var lavet eksempler 

på multiple choice opgaver, hvor børnene skulle vurdere om de afbillede personer viste produkter frem på 

eget initiativ eller fordi han/hun fik penge for det. 

 

 

 

Begge aldersgrupper er interesserede i at få inddraget de sociale medier mere i skolens undervisning, fordi 

de sociale medier er så stor en del af deres dagligdag og derfor vil være relevant og vedkommende for 

dem. Begge aldersgrupper sætter pris på, at undervisningsmaterialet beskæftiger sig med deres verden og 

de medier, som fylder i deres dagligdag. 

Konceptet Blogstar scorer 4,3 på interesseskalaen (1=lille interesse, 5=meget høj interesse) i gruppen af 

børn mellem 11-13 år, og det scorer 2,8 i gruppen af børn mellem 14-16 år. Forskellen i interesse skyldes 

primært, at de ældre har lavere forventninger til, at deres lærere vil kunne lære dem noget nyt om de 

sociale medier, som de selv føler, at de kender væsentligt bedre end lærerne. 

De 14-16 årige har lettere ved at relatere sig til bloguniverset, som pigerne kender inden for mode og mad, 

og som drengene kender inden for gaming og sport. De 11-13 årige er endnu ikke begyndt at bruge blogs 

så aktivt endnu, og for dem ville det være mere relevant, hvis materialet var udformet ift. mere visuelle 

tjenester som Instagram eller YouTube. 
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 På positivsiden nævner børnene: 

• At man får lov til at arbejde med et emne, som optager én i dagligdagen 

• Ny vinkel på de sociale medier. I dag arbejder de kun med trivsel og hvad man må og ikke må på 

internettet. Blogstar handler om en anden side af sociale medier 

• Opgave 7 med multiple choice, hvor børnene kommer i tvivl mht. om det er reklame eller ej. 

Dermed indser børnene, at emnet kan være relevant at blive undervist i, og at de ikke 

nødvendigvis ved det hele i forvejen. I den forstand fungerer opgave 7 som en øjenåbner, der vil 

være hensigtsmæssig at lægge i begyndelsen af et undervisningsforløb 

 

"Der er så mange, der ser op til de kendte... Det kunne være interessant at have det i skolen for at 

finde ud af, at der også er noget bedrageri i det. Man bedrager folk, der ser op til de kendte. Også 

for at vi kunne finde ud af, hvordan firmaer egentlig bruger det der" (pige, 12 år) 

 

I den kritiske ende samler kommentarerne sig om følgende: 

• Tvivl om lærerne kan lære dem noget i de sociale medier, som børnene føler sig mere kyndige i 

end de voksne 

• Mener at vide det meste i forvejen. Nogle af børnene har nogle selvlærte tommelfingerregler for, 

hvornår det er reklame og sponsoreret indhold på sociale medier. F.eks. hvis der er mange 

hashtags, hvis brandet er vist meget tydeligt på produktet, hvis det er fremhævet hvor man kan 

købe produktet, eller hvis det står eksplicit, at der er tale om sponsoreret indhold. Børnene synes 

umiddelbart, at Blogstar virker belærende om noget, som de ved bedre end de voksne, der har 

lavet materialet. MEN da de bliver stillet over for multiple choice opgaverne, kommer de selv i 

tvivl, hvilket sænker deres barrierer 

• Virker krævende, fordi børnene selv skal til at producere noget kreativt 

 

Ideer til forbedringer og nye opgaver i Blogstar 

• Blogstar skal sættes i gang af en udefrakommende person, som ved noget om emnet, og som kan 

tale om det ud fra børnenes perspektiv (ligesom en SSP konsulent kan fortælle om rygning ud fra 

børnenes egen dagligdag). Ikke tiltro til at læreren vil kunne gøre det 

"Det skal være en person, der er glad og sjov. Jeg har engang haft en ude, der talte om at ryge. 

Han havde selv røget" (dreng, 14 år) 

• Bruge mere tid på de kendtes eksempler på, hvordan de viser varer frem - i stedet for at bruge for 

meget tid på selv at lave noget. Flere opgaver, hvor man skal tage stilling til, hvad der sker på de 

sociale medier - f.eks. vha. multiple choice 
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Individuel vurdering af Blogstar (Svar fra 12 børn) 

Blogstar Antal Ja Antal Nej 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at blive bedre til at finde ud af, 
hvornår nogen på sociale medier 
gerne vil sælge noget for andre? 

9 

(6 yngre, 3 ældre) 

3 

(0 yngre, 3 ældre) 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at blive bedre til at være mere 
kritisk overfor det? 

9 

(6 yngre, 3 ældre) 

3 

(0 yngre, 3 ældre) 

 

I hvor høj grad mener du, at Blogstar vil lære dig noget nyt om reklamer og sociale medier? (svar fra 

12 børn) 

 

2  

(2 yngre, 0 ældre) 

4 

(3 yngre, 1 ældre) 

6 

(1 yngre, 5 ældre) 

  

 

 

I hvor høj grad har du lyst til at fortsætte med lignende opgaver? (svar fra 12 børn) 

 

4 

(3 yngre, 1 ældre) 

2 

(2 yngre, 0 ældre) 

3 

(0 yngre, 3 ældre) 

2 

(0 yngre, 2 ældre) 

1 

(1 yngre, 0 ældre) 

 

De deltagere, som svarer negativt på spørgsmålet, begrunder det med, at opgaverne i forvejen er ret 

tidskrævende, fordi man selv skal skabe sin blog og skrive den. De positive vil gerne fortsætte, fordi de 

godt kan lide undervisningsformen med at skabe noget selv, og fordi de kan se, at de får noget værdifuldt 

ud af det. 

 

Opsamling: Blogstar - undervisning i kommerciel kommunikation på sociale medier 

Selve ideen med at arbejde med sociale medier bliver opfattet som interessant, fordi børnene finder det 

relevant at beskæftige sig med et område fra deres egen dagligdag. Det er også interessant for dem, at 
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Blogstar med sit kommercielle fokus har en ny vinkel på de sociale medier, der ellers mest inddrages i 

undervisningen ift. trivsel og net-etik. Over for de  11-13 årige er der brug for at målrette undervisningen 

mere over mod Instagram, YouTube eller lignende visuelle tjenester, hvorimod blogs vil være passende for 

de 14-16 årige. 

Begge aldersgrupper har brug for først at få nogle aha-oplevelser, hvor de kommer i tvivl om kommercielle 

forhold inden for de sociale medier, for i udgangspunktet har børnene en forestilling om, at de selv ved 

bedst, og at læreren ikke kan gøre dem klogere på et medie, som de opfatter som deres eget.  

 

D4. Saldo SMS til hævekort for nybegyndere 

 

Om betalingskort 

Kun ét barn i aldersgruppen 11-13 år har et betalingskort, hvor alle i gruppen af 14-16 årige har et. 

Deltagerne blev præsenteret for 2 forskellige SMS-kommunikation, der begge har banken som afsender. 

Ideen er, at forældre og barn i begge tilfælde i forvejen aktivt har tilvalgt tjenesten i banken, sådan at både 

forældre og barn er forberedt på, at der vil komme en SMS, og er indforstået med det.  I gruppen af børn 

mellem 14-16 år er beløbene højere, men konceptet enslydende. 

 

Test materiale 

Der er testet en SMS med nedenstående ordlyd. Børn på 14-16 år har lidt større beløb i SMS’en. 

 

 

Vurdering af SMS 1: Brugt penge og Saldo  

Der er generelt en meget positiv tilbagemelding på saldo-konceptet hos børnene - både for de 11-13 årige 

og for de 14-16 årige. Begge aldersgrupper giver samlet konceptet en score på 4,5 på en interesseskala fra 

1-5. 
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Børnene mener at konceptet har følgende værdi: 

• De bliver opmærksomme på, hvad de bruger af penge og hvad de har tilbage på kontoen. Det 

kan være svært at vide, hvad de bruger i dagligdagen, når de bruger hævekort (primært 14-16 

årige), for så har de ikke føling med, hvad de har brugt, og hvad der er tilbage 

• De vurderer, at de vil være mere påpasselige med at bruge penge og overveje en ekstra gang, før 

de bruger dem 

"Jeg synes, det er en god idé. Jeg har givet den 5. Så har jeg meget bedre overblik over, hvad jeg 

har. I dag går jeg over til banken og ser min saldo på maskinerne ude foran, det gør jeg to gange 

om ugen" (dreng, 14år) 

"Jeg kan godt lide, at man får saldoen med også. Det er smart. Så står jeg ikke og tænker: ”Har 

jeg råd til at købe det der... Så har man overblik. Jeg ville tænke mig om en ekstra gang, før jeg 

købte en ekstra pose" (pige, 14 år) 

"Hvis man er i tvivl om, hvilken jakke man skal købe. Så kan man lige tjekke sin telefon"  (pige, 15 

år) 

"Det minder en om, at man skal passe på, hvor mange penge man bruger. At man ikke skal bruge 

dem på ligegyldige ting" (pige, 12 år) 

 

Et af børnene er så begejstret for ideen, at han spontant siger, at det ikke bare burde være banker, der 

gjorde det, men at det ville være en gevinst, hvis Rejsekortet også tilbød det - så kunne man slippe for at 

komme i tvivl, om der er penge nok på kortet. 

Børnene ser ikke nogle negative sider ved konceptet. 

 

Vurdering af SMS 2: Spar op 

SMS’en er enslydende for børn i alderen 11-13 og 14-16 år, dog med lidt højere beløb opgivet til de ældre 

børn.  
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"Det er en bob bob, der ikke helt kan beslutte sig. Jeg får bare en dårlig fornemmelse, og jeg får 

også en god fornemmelse" (dreng, 12 år) 

 

Børnene er positive over for den del af SMS'en der indeholder oplysningen om, at der er gået penge ind. 

Ligesom for SMS 1 hjælper en sådan information børnene med at have føling med, hvad der sker på 

kontoen, en føling som de ellers mister, når de begynder at få hævekort og ikke har fysiske penge i 

pungen. Børnene kunne godt tænke sig, at der også var oplysning om saldo, sådan at de ved, hvor meget 

de har at gøre med. 

 

Til gengæld er børnene meget kritiske overfor, at der i SMS'en indgår en opfordring til at spare op - 

herunder muligheden for at man kan sende en SMS retur for at spare op. Kritikken går på: 

• At det virker for anmassende - en henvendelsesform, som børnene forbinder med, at nogle 

firmaer sender SMS for at lokke dem til at købe noget 

• At det bliver for forældreagtigt og bedrevidende - især informationen om at 8 ud af 10 børn sparer 

op. Det lyder som om man burde gøre noget bestemt, og så har man slet ikke lyst til at gøre det 

• At man kunne komme til at trykke ved en fejl og derved få sendt penge, man ikke var interesseret 

i 

"Man føler sig presset. Fordi det er normalt at gøre sådan, så burde du også gøre sådan" (pige, 14 

år) 

"De prøver at banke fornuft ind i hovedet på en. Lidt irriterende. At de skriver det på den der 

måde og ikke på et almindeligt sprog, som en bank ville gøre" (pige, 15 år) 

"Det lyder næsten, som ens mor ville sige det" (pige, 16 år) 

Individuel tilbagemelding på begge SMS'er: Brugt penge med saldo & Spar op (vurderet af 12 børn): 

SMS Saldo Antal Ja Antal Nej 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at overskue og planlægge din 
økonomi? 

12 

(6 yngre, 6 ældre) 

0 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at lære lære/få lyst til at spare 
op? 

6 

(6 yngre, 0 ældre) 

6 

(0 yngre, 6 ældre) 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at foretage færre impulskøb, du 
fortryder bagefter? 

9 

(4 yngre, 5 ældre) 

3 

(2 yngre, 1 ældre) 

Kan det, du lige har set, hjælpe dig 
med at undgå at mangle penge sidst 
på måneden? 

10 

(6 yngre, 4 ældre) 

2 

(0 yngre, 2 ældre) 
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I hvor høj grad ville du synes, det var en god bank, hvis de tilbød denne service til dig? (svar fra 12 børn) 

 

 

6 

(1 yngre, 5 ældre) 

5 

(4 yngre, 1 ældre) 

1 

(1 yngre, 0 ældre) 

  

 

I hvor høj grad ville det hjælpe dig til at få gode vaner i forhold til din økonomi (svar fra 12 børn) 

 

 

3 

(2 yngre, 1 ældre) 

8 

(4 yngre, 4 ældre) 

1 

(0 yngre, 1 ældre) 

  

 

 

Opsamling begge SMS'er: Brugt penge med saldo & Spar op 

Alle børnene er meget positive over for det overordnede i konceptet med at modtage en SMS fra banken, 

der informerer om, hvad man bruger på kontoen, og hvad der går ind på kontoen. I begge tilfælde vil 

børnene gerne have en information om saldo, så de ved, hvad de har at gøre med. Værdien af en sådan 

besked vil være, at børnene får bedre føling med, hvad de har at gøre med, så de bedre kan overskue og 

planlægge økonomien. Børnene vil få et positivt indtryk af banken, hvis det var på denne måde - men 

omvendt tænker børnene generelt ikke meget over, hvor man har bank henne, for det er en beslutning, 

forældrene træffer. 

Til gengæld vækker det meget stor modstand hos børnene, hvis der er opfordringer i SMS'en til at spare 

op. I særdeleshed hvis sådanne opfordringer bliver ledsaget af mulighed for at spare op via respons SMS. 

Modstanden er stor i begge aldersgrupper, men de ældre børn udtrykker i skarpere vendinger end de 

yngre deres kritik. 
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Resultater for fase 4 med forældre til børn i alderen 11-13 år 

og 14-16 år 

 

Analytisk set-up 

 

Der er gennemført to fokusgrupper med forældre til børn på 11-16 år. 12 forældre har i alt deltaget. I 

gruppen af forældre til børn mellem 11-13 år deltog 5 kvinder og 1 mand. I gruppen af forældre til 14-16 år 

deltog 3 kvinder og 3 mænd. Fokusgrupperne tog 1,5 time og havde fokus på forældrenes vurdering af 3 

koncepter: 

• Øget gennemsigtighed ved markedsføring af abonnementer 

• Forældre inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien 

• Saldo SMS til hævekort for nybegyndere 

Deltagerne har i fællesskab diskuteret og vurderet de enkelte koncepter og er kommet med 

forbedringsforslag til dem. Disse diskussioner er hovedbestanddelen af koncepttesten. Som supplement 

har deltagerne individuelt vurderet koncepterne på en række svarark, og i resultaterne nedenfor er disse 

blevet optalt mv. Vi gør opmærksom på, at tallene, som indgår i denne resultatdel, blot skal give et indtryk 

af, hvordan de enkelte koncepter er blevet vurderet på en række kriterier - men at der ikke er grundlag for 

at udlede noget statistisk, da der er tale om en kvalitativ undersøgelse med få deltagere. 

 

C2. Øget gennemsigtighed ved markedsføring af abonnementer 
 

Om abonnementer 

Forældregruppen på tværs bekræfter tidligere undersøglsesfase: Forældrene finder nogle 

abonnementstyper vanskelige at gennemskue, herunder mobiltelefon-abonnementer, hvor andre typer 

virker mere gennemskuelige: f.eks. Netflix. Den største udfordring ved abonnementer på magasiner og 

blade synes at være, at forældrene glemmer at sige dem op: 

”Jeg er meget forbeholden, for vi glemmer at sige dem op” (far til datter på 12 år). 

 Ift. børnene betegnes alle abonnementstyper som ”uigennemskuelige”, og både forældre til de 11-13 årige 

og forældre til den 14-16 årige forsøger at hjælpe deres børn med at gennemskue de abonnementer, de 

måtte have interesse i. Forældrene er generelt enige om, at abonnementer på blade/magasiner hyppigt er 

præget af, at børnene hellere vil have den medfølgende gave, end selve abonnementet. 

”Det er for børnene – og for os – svært at gennemskue, hvad man binder sig til, og hvilke 

konsekvenser det har. Børnene bliver tiltrukket af gaven, og så forholder man sig ikke til det 

andet” (mor til datter på 12 år) 
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3 nye varianter til test 

Der er testet 3 forskellige udgaver af ny kommunikation af abonnementer. Hertil kommer den 

eksisterende form, som har dannet udgangspunkt for vurderingen af de 3 nye forslag. 

 

Eksisterende markedsføring af abonnementer: A 

  

Alternativ B, C og D 

De tre nye forslag har forskellige niveauer af præcision af vilkårene i abonnementet. Nedenfor ses 

præciseringerne. Den øvrige tekst/det øvrige layout er ens. 
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Alternativ B. 

 

 

 

Alternativ C. 

 

 

Alternativ D. 
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Vurdering af de 3 nye koncepter for markedsføring af abonnementer 

Koncept D – konceptet med flest præciseringer – møder størst tilslutning blandt den samlede 
forældregruppe og scorer på en interesseskala fra 1-5: 3,6 i gennemsnit (1=lille interesse, 5=meget høj 
interesse). 10 ud af 12 for forældre foretrækker variant D som den bedste til at kommunikere 
abonnementsvilkårene. 

 

Den væsentligste årsag til at variant D vælges er, at den samlet set gør abonnementet mest 

gennemskueligt. Her fremhæves det særligt: 

• Fremadrettet betaling: Det fremgår, at man betaler 300 kr. fremadrettet, hvilket skaber øget 

klarhed 

• Opsigelse: Det fremgår, at man selv skal sige abonnementet op 

• Mindstepris: det fremgår, at der er en mindstepris  

Forældrene peger på følgende forbedringspotentialer for koncept D: 

• Opsigelsesperioden skal fremgå af annoncen og ikke af nogle vilkår, man skal klikke på 

• For mange priser forvirrer. Annoncen har 5 forskellige priser (t-shirt pris, KUN pris, mindstepris, 

portopris og 300 kr. fremadrettet): ”Man skal forholde sig til for mange priser” (mor til søn på 12 år) 

• Mindsteprisen er 228,- og det er dén pris, der skal være i fokus, ikke de 179. Det opleves som 

signalforvirring, at både 179,- og 228,- fremgår: ”Der er noget, er ikke harmonerer. Hvis 

mindsteprisen pludselig er større end den pris, det koster, så bliver man forvirret” (far til datter på 15 

år) 

• Mindstepris som begreb kan forvirre og giver association til, at noget er skjult ”Jeg synes at 

’mindstepris’ er lidt ukendt. Jeg ville undre mig over, hvad jeg skal lægge i ordet. Det lyder som om, at 

der kommer noget andet oveni ”(mor til datter på 12 år) 

Forvirringen om de mange priser og informationer gør sig konkret gældende, når forældrene får til opgave 

at regne ud, hvad de så i sidste ende skal betale ud fra koncept D. Nogen mener, at det (korrekt) er 228,- 

kr., mens andre fejltolker, at det må være 528,- kr. fordi man forventeligt har 6. md. i opsigelse: 

”Man regner nok ikke med 528,- kr., når man ser 179,- for sig. Det virker som bondefangeri, men 

det er jo hele abonnements-strukturen og ikke selve annoncen” (mor til søn på 13 år) 

”Der er nok 6. md’s opsigelse og så hænger man på 528,- kr. Jeg kunne i hvert fald frygte det, 

med min erfaring på det her område”  (mor til datter på 14 år) 
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Individuelle tilbagemeldinger på koncept D 

På det individuelle svarskemaer markeres der på følgende måde for den samlede forældregruppe på 
koncept D (10 forældre i alt): 

Koncept D Antal Ja Antal Nej 

Hjælper konceptet med at 
tydeliggøre, at man aktivt skal sige 
sit abonnement op? 

 

10 

 

0 

Hjælper konceptet med at skabe et 
bedre indtryk af, hvor meget man 
som minimum kommer til at betale i 
alt? 

 

7 

 

3 

Hjælper konceptet til at have mindre 
fokus på gaven og mere fokus på 
prisen? 

 

8 

 

2 

  

På det individuelle svarskema markeres der følgende, vedr. overskuelighed, samlet pris og 

bindingsperiode: 

I hvor høj grad er annoncen mere overskuelig (end A)? (svar fra 10 forældre) 

 

 8 1 1  

 

I hvor høj grad hjælper annoncen dig til at være opmærksom på den samlede pris? (svar fra 10 forældre) 

 

 6 2 1 1 
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I hvor høj grad hjælper annoncen dig til at være opmærksom på abonnementets bindingsperiode? (svar fra 

10 forældre) 

 

 

1 2 2 4 1 

 

Opsamling: øget gennemsigtighed ved abonnementer 

Undersøgelsen viser, at koncept D med de mest tydelige vilkår for abonnementet vækker størst interesse 

hos forældrene. Som det fremgår af både de fælles drøftelser og de individuelle tilbagemeldinger, savnes 

der dog fortsat en endnu højere grad af klarhed og gennemskuelighed i form af især: én utvetydig pris og 

tydelige opsigelsesbetingelser.  

 

D3. Forældre inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien 
 

Deltagerne blev præsenteret for ét koncept bestående af to sider: 

Børn med i hverdagsøkonomien: 
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Spar op til en iPad: 

 

 

Vurdering af forældre inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien  

Konceptet scorer både 3,3 på interesseskalaen i gruppen af forældre til børn mellem 11-13 år og i gruppen 

af forældre mellem 14-16 år. 

 

 På positivsiden nævnes: 

• Intentionen og initiativet er godt. Mange kommenterer spontant, at ideen er god; at det er godt 

tænkt. Ideerne inspirerer og man kan tage delelementer og føre over til sin hverdag 

• Ideerne kan inspirere til drøftelser i familien. Ideerne kan bidrage til en dialog i familien som 

både kan lære børn og forældre noget 

 

I den kritiske ende samler kommentarerne sig om følgende: 

• Tidskrævende. Det nævnes at opgaverne og ideerne er tidskrævende, og mere end almindelige 

familier med en travl hverdag har mulighed for. Det tidskrævende består også i at fastholde sit 

barn ift. opgaven: forældre til børnene på 14-16 år betegner det som ”en ekstra lektie for en 

teenager”, hvor forældrene til de 11-13 årige vurderer, at de vil have svært ved at fastholde deres 

børns interesse. 

 

• Til overskudsfamilier. Der peges i denne sammenhæng på, at konceptet måske henvender sig 

mere til dem, der i forvejen har overskud, end til dem, der har de egentlige udfordringer og derfor 
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netop ikke har overskud til de tidskrævende opgaver. Fordi ideerne opleves som tidskrævende, kan 

der også pustes til den dårlige samvittighed: ”Jeg ville da ønske, at jeg havde tid til det her. Det kan 

give dårlig samvittighed, fordi man ikke kan nå det. Så bliver jeg trodsig over for konceptet” (mor til 

datter på 11 år). Vi ser her, at konceptet utilsigtet kan puste til nogle af de mange tidsdilemmaer 

og samvittighedsproblemer, moderne familier slås med, og i stedet for at blive en hjælpende hånd 

opleves som formanende og umuligt at leve op til.  

 

• Noget man gør i forvejen. Flere forældre peger på, at de allerede foretager denne type af 

økonomiøvelser med deres børn. Det foregår som en integreret del af dagligdagen, hvor barnet 

f.eks. har maddag, skal købe ind for et givent beløb mv. At begynde at skrive ned, samle boner mv. 

bliver den uoverskuelige del. De fleste lader til at arbejde med deres børn ud fra devisen: learning 

by doing, hvilket mange har gode erfaringer med. 

 

• Belærende: Der er udtalt ubehag ved, at en udefrakommende part træder ind i privatsfæren og 

begynder at rådgive. Det påvirker både identiteten som forældre og kan virke 

grænseoverskridende, ift. hvad der opleves som privatlivets fred og dermed få karakter af utidig 

indblanding: 

 

”Det er som om, at nogen vil bestemme lidt. Det føles en lille smule kontrollerende – det her skal 

du gøre for at være en god mor!”  (mor til søn på 12 år) 

 

”Jeg er kritisk overfor, at der igen skal sidde nogen og bestemme, hvordan jeg skal leve med min 

familie. Jeg er da blevet et meget fornuftigt menneske, selv om det her ikke var i min barndom. 

Lad os nu bare være i fred”  (mor til søn på 13 år) 

 

”Jeg føler, at jeg skal gøre tingene på en bestemt måde - og så  bliver jeg bare allergisk. Der 

kommer nogen og siger, hvad jeg skal. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvorfor skal de 

blande sig?” (mor til datter på 11 år) 

 

Det opleves som afgørende, at et koncept af denne karakter i langt højere grad har karakter af inspiration 

og idé end af moral og løftet pegefinger. Herunder påvirker tips, som at man ikke skal være sulten, når 

man køber ind, i markant negativ retning. Tips, der derimod adresserer forældrenes travle hverdag og 

inspirerer ift. at lette måden at involvere børnene på, vil møde en anden form for åbenhed hos forældrene. 

Det er vanskeligt for forældrene at pege på, hvor man hensigtsmæssigt kan blive eksponeret for et sådan 

koncept. Flere peger på, at der allerede findes noget lignende i skolen i matematikundervisningen og i 

hjemkundskab.  Det bedste bud - ud over skolen - opleves som banken. Her kan de unge mennesker få en 

lille folder med gode råd med sig. Læs: forældrene ser det som kommunikation, der skal nå deres børn ikke 

dem selv. En enkelt nævner, at man selv kan hente inspirationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

hjemmeside. 
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Individuel vurdering af forældre inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien (Svar fra 12 forældre) 

Hverdagsøkonomi Antal Ja Antal Nej 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at overskue og planlægge deres 
økonomi? 

 

10 

 

2 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at lære/få lyst til at spare op? 

 

8 

 

2 (2: ved ikke) 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at foretage færre impulskøb? 

 

6 

 

5 (1: ved ikke) 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at undgå tomme lommer sidst 
på måneden? 

 

6 

 

5 (1: ved ikke) 

 

I hvor høj grad ville konceptet hjælpe dit barn til at få gode vaner i forhold til sin økonomi? (svar fra 12 

forældre) 

 

 

 7 2 3  

 

Opsamling: Forældrene inddrager børnene mere i hverdagsøkonomien 

Konceptet i form af at lade sig inspirere af ideer bliver mødt med umiddelbar positiv respons. Ved 

nærmere drøftelse opleves de skitserede ideer dog som alt for tidskrævende, og målgruppen synes i stor 

udstrækning, at de allerede foretager sig denne form for øvelser med deres børn på ad hoc plan og i den 

praktiske hverdag. Konceptet møder modstand, når straks det virker intimiderende og belærende. 

Målgruppen er særdeles følsom overfor ”gode råd”, når det kommer til deres egen måde at være i familien 

på. Tips, der adresserer forældrenes travle hverdag og inspirerer ift. at lette måden at involvere børnene 

på, vil derimod møde en åbenhed hos forældrene 

 

D4. Saldo SMS til hævekort for nybegyndere 
 

Om betalingskort 

Kun ét barn i aldersgruppen 11-13 år har et betalingskort, hvor alle i gruppen af 14-16 årige har et. På kortet 

indgår løn ved fritidsjobs, lommepenge eller penge fra pension.  
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Deltagerne blev præsenteret for 2 forskellige SMS-kommunikation, der begge har banken som afsender. 

Ideen er, at forældre og barn i begge tilfælde i forvejen har aktivt tilvalgt tjenesten i banken, sådan at både 

forældre og barn er forberedt på, at der vil komme en SMS, og er indforstået med det.  I gruppen af 

forældre med børn mellem 14-16 år, er beløbene højere, men konceptet enslydende. 

 

Test materiale 

Der er testet en SMS med nedenstående ordlyd. Forældrene til børn på 14-16 år har lidt større beløb i 

SMS’en. 

 

 

Vurdering af SMS 1: Saldo  

Der er generel meget positiv tilbagemelding på saldo-konceptet hos forældre med børn, der endnu ikke 

har et betalingskort (11-13 årige). De giver samlet konceptet en score på 4,8 på en interesseskala fra 1-5. 

Forældrene til de børn, der allerede har et betalingskort (14-16 år) er lidt mere forbeholdne (men dog 

stadig meget positive), de giver konceptet en score på 4,0. 

Af positive tilbagemeldinger ses: 

• Et godt tiltag, det svarer til, at man kan se, hvad der er i pungen 

• Kan fungere som et sikkerhedstjek for de børnene: ”har jeg brugt dét, jeg lige har brugt?” 

• Gør brugen af penge håndgribeligt i stedet for abstrakt (som betalingskortet er) 

• Give en bedre fornemmelse af, hvor meget man bruger – og hvor meget der er tilbage 

• Virker smart, at man kan følge sin økonomi dag til dag 

En enkelt far peger på, at denne tjeneste allerede findes i Sydbank og at hele familien inkl. hans datter på 

15 år, anvender tjenesten. 

De mere kritiske forældre peger på følgende risici: 



121 
 

• Øget forbrug? En mor siger: ”Men det her kan også skabe merforbrug. Opdager hun, at der står 400 

kr. tilbage på kontoen, så bruger hun dem” (mor til datter på 15 år) 

 

• Ansvar fratages? En anden mor problematiserer, at en sådan service tager ansvaret fra barnet: 

”Skal vi nu gå og feje foran dem igen?” (mor til datter på 16 år). Hun peger på, at det har en 

opdragende effekt, at datteren skal ned i banken for at finde ud af, hvor mange penge, hun har 

tilbage på sin konto. Denne proces kan i sig selv udskyde forbrug 

 

• Effekt udebliver på lang bane? De forældre, der har børn, der allerede bruger deres kort flittigt, 

peger på, at frekvensen med en SMS efter hvert køb kan blive for meget: ”Jeg tror ikke, at det vil 

have effekt på længere sigt, for det bliver bare slettet, hvis det er hver gang” (mor til datter på 16 år) 

 

• Sikkerhed og gebyrer? I gruppen af forældre til de større børn ses endelig en bekymring for, om 

det vil være en genvej til bankerne for at opkræve gebyrer og det drøftes, om denne tjeneste er en 

ny form for overvågning af børnene (dette hænger tæt sammen med de generelle 

troværdighedsproblemer, som de oplever, at bankerne har jf. senere). 

Af forbedringsforslag kommer følgende frem:  

• Valgfrihed ift. hvor hyppigt SMS’en skal modtages (f.eks. på ugebasis eller dagsbasis frem for pr. 

transaktion) 

• Udvikling af en app, hvor man kan følge sit forbrug, når man har behov for det (pull i stedet for 

push) 

• Tilbyde det ”omvendte” koncept: at sende SMS  når kontoen er ved at være tom (varsel) 

• Frihed ift. afmelding: Man beslutter selv, hvornår man melder tjenesten fra  

• Skal være gratis ydelse, og det skal garanteres fra start 

 

De færreste forældre vil skifte bank for at få adgang til tjenesten: 

”Ligefrem skifte bank – nej! Der kan jo være nogle fordele ved at have samme bank i hele 

familien” (mor til søn på 12 år) 

At skifte bank opleves som langt mere omfattende og administrativ tung proces (som at skifte forsikring), 

så i den udstrækning, at familien prioriterer at have fælles bank bl.a. for at kunne følge med i børnenes 

økonomi, foretrækker alle, at ydelsen findes i regi af egen bank. Ydelsen vil blive betragtet som en fin 

service fra banken, og den er med til at skabe et positivt indtryk af den pågældende bank. 
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Individuel tilbagemelding på SMS 1: Saldo (vurderet af 12 forældre): 

 

SMS Saldo Antal Ja Antal Nej 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at overskue og planlægge deres 
økonomi? 

 

10 

 

2 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at lære/få lyst til at spare op? 

 

6 

 

6 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at foretage færre impulskøb 
som fortrydes? 

 

7 

 

5 

Kan konceptet hjælpe dine børn 
med at undgå tomme lommer sidst 
på måneden? 

 

9 

 

3 

 

I hvor høj grad ville du vælge en bank, der tilbød denne service til dit barn over en, der ikke gjorde? (svar fra 

12 forældre) 

 

 

3 1 4 1 3 

 

De tre, der sætter meget positiv smiley, gør det dog mere, fordi de synes virkeligt godt om konceptet, der 

vil få dem til at synes rigtigt godt om den pågældende bank, der havde denne service - end de reelt mener, 

at de ville skifte bank på baggrund af den pågældende service. Konceptet vil således umiddelbart bedre 

kunne fungere som loyalitetsskabende frem for at tiltrække nye kunder.  

 

I hvor høj grad ville det hjælpe dit barn til at få gode vaner ift. sin økonomi? (svar fra 12 forældre) 

 

 

5 3 3  1 
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Opsamling: Saldo SMS til hævekort for nybegyndere 

Konceptet mødes overordnet positivt. Jo mere erfaring, man har med børn og hævekort, jo mere viser 

bekymringerne sig dog: Vil det have den modsatte effekt? Når konceptet alligevel får positive 

tilbagemeldinger, skyldes det muligheden for at håndgribeliggøre økonomi for børn og give dem chancen 

for at følge deres forbrug på daglig basis. Alt sammen naturligvis som en frivillig, gratis tjeneste fra 

banken. 

 

Vurdering af SMS 2: Spar op (vurderet af 12 forældre): 

SMS’en er enslydende for forældre med børn i alderen 11-13 og 14-16 år, dog med lidt højere beløb opgivet 

til de ældre børn. Konceptet får en score på 3,3 interesseskalaen hos forældrene til den 11-13 årige, hvor 

det får en score på 2,6 hos forældrene til de 14-16 årige. 

 

 

 

Af positive tilbagemeldinger ses: 

• Tonen rammer målgruppen ”Den taler i deres sprog” (mor til søn på 14 år) 

• Andre kan påvirke: Nogle forældre peger på, at de har svært ved at komme igennem med 

opsparings-budskabet til deres børn. En ”uvildig” part, der kommunikerer, kan have større 

gennemslagskraft: ”Hvis jeg siger, at hun skal spare op, så lytter hun ikke nødvendigvis. Så vil det 

måske virke bedre, hvis hun får sådan en her” (mor til datter på 16 år) 

• Spejling af andre unge. Det har betydning, at vendingen 8 ud af 10 anvendes. Børnene vil gerne 

ligne hinanden og et sådan budskab kan vække eftertanke hos barnet 

 

De mere kritiske forældre – som er et flertal – peger på: 
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• Banken som afsender giver associationer til et kommercielt sigte og ikke et pædagogisk sigte. 

Bankerne kan have egeninteresse i, at børnene knyttes tæt til dem, og flere forældre tager skarp 

afstand fra dette:  

”Det er fuldstændig utidig indblanding fra en bank. Jeg synes, at det er reklame – reklame for 

banken selv!” (far til søn på 14 år) 

”Hvis man bruger pengene på en anden måde, så skal man egentlig også have lov til det. Det skal 

banken egentlig ikke blande sig i” (mor til datter på 11 år) 

”Jeg synes ikke, at bankerne skal fortælle børnene noget om moral. Det er ikke fra den sektor, 

moralen kommer” (mor til datter på 12 år) 

• Forældreansvar lægges ud. Flere forældre peger på, at det er forældres ansvar at lære deres børn 

at spare op, og at konceptet tager dette ansvar fra dem: ”Jamen, det skal komme fra forældrene – 

ikke fra banken. Det er opdragelse af børnene – og det skal jeg selv gøre” (mor til søn på 12 år). 

SMS’en bliver på den måde en løftet pegefinger for en udefrakommende opdrager. Flere peger da 

også på, at de allerede har talt om opsparing med deres børn – og at flere børn gør dette helt 

automatisk 

 

• Hvad er betingelserne? Deltagerne problematiserer ydermere, at det er uklart, hvor de opsparede 

penge ”forsvinder” hen: Skal barnet have 2 konti? Hvad er rentesatsen? Hvor lang tid er pengene 

bundet? 

 

• Risiko for fejl og misforståelser nævnes afslutningsvis: Hvad hvis barnet trykker et ekstra 0, så der 

pludselig overføres 500 kr. i stedet for 50 kr.? Samtidig vurderes det, at selve SMS’ens ordlyd kan 

misforstås.. Hvem har de 50 kr.? Er det nogen banken giver? 

 

En generel tendens er, at forargelsen stiger ved respons SMS’en: ”Godt gået..”. Sproget bliver for poppet, 

reklameagtigt og nedladende i forældrenes ører, og irritationen bliver endnu mere udtalt:  

”Jeg griner, når jeg læser den. Jeg synes, at det er latterligt”  (mor til datter på 14 år)  

”Den begynder at lugte – så kan du snart købe et garantibevis i banken”  (far til datter på 15 år)  

Formen der indeholder en grad af gamification (nu mangler du kun 3 sms’er..)  tages der endvidere skarpt 

afstand fra: 

”Det bliver for tivoli-agtigt. Fjollet. Det er som om, at jeg nu er tre point fra at få en bamse – det er 

showbizz” (mor til datter på 16 år) 

 

Af forbedringsforslag kommer følgende frem: 

• Tydeliggøre opsparingen og gøre den individuel ved f.eks. visuel fremstilling 
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Individuel vurdering af SMS 2: Spar op (12 forældre): 

Der er ikke foretaget nogen individuel vurdering af dette koncept i form af svarark. 

 

Opsamling: Spar op SMS 

Konceptet mødes overvejende kritisk. Dog kan det være en udmærket tjeneste, hvis barnet selv har valgt 

det aktivt til. Det er afgørende, at banken tydeliggør betingelser for opsparingen ved indgåelse af aftalen 

og at der er mulighed for, at regulere hvor hyppigt man modtager en ”spar op SMS”, f.eks. kun når der går 

penge ind på kontoen. Opfølgnings SMS’ens indhold bør ikke være andet end en bekræftelse på, at 

pengene er gået ind. Der bør tænkes i et endnu mere sikkert og brugervenligt system: SMS med beløb kan 

være fejlbehæftede og kan misforstås af børn og unge. 

  



126 
 

Resultater for fase 4 med lærere til børn i alderen 11-16 år 
 

Analytisk set-up 
 

Der er gennemført én fokusgruppe med lærere. Fokusgruppen bestod af 7 kvindelige lærere med bred 

anciennitet i lærergerningen. Der er i fokusgruppen bred repræsentation af forskellige skoletyper: 

kommuneskoler og privatskoler, store skoler og mindre skoler, skoler med mange indvandrere og skoler 

med få indvandrere samt skoler fra velhavende områder og skoler fra sammensatte områder. 

Der er markant forskelligt fokus på IT-prioritering i de repræsenterede skoler. Nogle har ikke smart-

boards, kun ”oldgamle” bøger, træk-ned kort mv., hvor andre har den nyeste teknologi, tildelte IT 

ressourcer og dedikeret fokus på at få børnene med teknologisk. 

I fokusgruppen var der ikke ældre eller mandlige lærere repræsenteret. Alle lærere kom fra skoler i 

Storkøbenhavn. 

Deltagerne har i fællesskab diskuteret og vurderet de enkelte koncepter og er kommet med 

forbedringsforslag til dem. Disse diskussioner er hovedbestanddelen af koncepttesten. Som supplement 

har deltagerne individuelt vurderet koncepterne på en række svarark, og i resultaterne nedenfor er disse 

blevet optalt mv. Vi gør opmærksom på, at tallene, som indgår i denne resultatdel, blot skal give et indtryk 

af, hvordan de enkelte koncepter er blevet vurderet på en række kriterier - men at der ikke er grundlag for 

at udlede noget statistisk, da der er tale om en kvalitativ undersøgelse med få deltagere. 

 

Oplevelse af hverdagen som lærer 

Særligt kommuneskolerne er travlt optagede af skolereformen og dens implementering efter 

sommerferien. Der er udtalt usikkerhed og uvished om, hvad der skal ske, og det opleves som et ”limbo” 

og et ”standy-by” ift. planlægning. Der er udtalt frustration over, at ”Man kan snakke om det, men ikke gøre 

noget ved det”.  

For flere af folkeskolelærerne er der fortsat eftertænksomhed ovenpå lockouten i foråret 2013 og 

fornemmelsen af at miste indflydelse på sit arbejde og sin mulighed for at planlægge det smitter af på 

oplevelsen af reformen. 

De repræsenterede privatskoler har et mere afklaret forhold til skolereformen – der er ro på, fordi 

rammerne er udstukket og planlægningen er klar. 

Det bekymrer især lærere på de større folkeskoler, at klasselærerfunktionen måske er i opløsning, og at de 

dermed mister den tætte kontakt til børnene. Der er en oplevelse af, at opløsningen af 

klasselærerfunktionen vil influere på opfattelsen af ansvaret for børnene, og at der tendentielt ikke 

længere er nogen, der holder øje med, hvad de f.eks. laver på Facebook. 

Samtlige lærere finder stor motivation i at have kontakt med børn og forældre og i at  sparre med kolleger. 

Der er glæde ved at se progression hos børnene både fagligt og personligt: ”At se dem udvikle sig til 

mennesker”.  
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De sociale medier 

Alle har spontane tanker om børnene og de sociale medier, hvor Facebook, Snapchat, Instagram, Skype 

og spil med chatfunktioner nævnes. Lærernes tanker handler spontant om børnenes adfærd og trivsel ift. 

de sociale medier . Det er tydeligt, at det er inden for adfærd og trivsel, at lærerne i dag har en dialog med 

børnene om sociale medier og evt. om net-etik. Lærerne har ikke spontant fokus på, hvad der finder sted 

af kommercielle aktiviteter på de sociale medier, og de er ikke vant til at tale med børnene om dette. Det 

er først, da emnet om kommerciel aktivitet på de sociale medier bliver introduceret i gruppediskussionen, 

at lærerne forholder sig aktivt til dette. Pr. eftertanke kan lærerne godt se, at kommerciel aktivitet på de 

sociale medier er et meget relevant emner  for børnene i, men de er ikke vant til at inddrage dette i 

undervisningen. Det er i stedet trivsel og adfærd, som er de dominerende emner, når sociale medier bliver 

taget op. 

 

En privatskole nævner, at de ikke længere bruger bøger - alt er elektronisk – og at alt nu foregår bag 

skærmen. Til gengæld ved man ikke, hvad børnene laver, når de sidder bag skærmen, hvilket giver 

anledning til bekymring. 

Nogle skoler peger på udtalte problemer med at håndhæve restriktioner vedr. mobiltelefon i timerne:  

”Mobilen er deres forlængede arm, og det er umuligt at håndhæve restriktioner. De gemmer dem. 

Det er et meget forstyrrende element”. 

Der udtrykkes bekymring for, at børnene hele tiden bliver bombarderet med beskeder på de sociale 

medier, hvilket foregår hele dagen og aftenen. Børnene får ikke pauser, der opstår flere konflikter, og der 

skabes usikkerhed, når man ikke bliver ”liket” af kammeraterne. De mange afbrydelser skaber 

koncentrationsbesvær.  

 

Der er et oplevet højt bevidsthedsniveau hos børnene, når det kommer til klassiske reklamer, hvilket også 

hænger sammen med, at lærerne især underviser i de klassiske medier som TV-reklamer og printannoncer, 

når børnene skal lære om emnet.  

Ift. internettet er det især pop-op reklamer og bannere, som man har arbejdet med som eksempel på, 

hvordan der er reklame i de digitale medier. 

Lærerne er ikke vant til at undervise i kommercielle interesser og aktiviteter på de sociale medier, og de 

tilkendegiver, at de har et lavt kendskab til mange af de sociale medier, som børnene anvender. Men 

samtidig erkender de pr. eftertanke, at det vil være relevant at tage dette emne op med børnene, fordi det 

er svært for børnene at gennemskue, hvad der finder sted: 

”Der er en, der er stjerne i Sunny Beach og reklamerer for hovedtelefoner. Det skal de lære at 

forholde sig til, for stjernerne bliver betalt for det” 

”Men det er jo også Kristine fra Nordjylland, som giver råd om en mascara. Det er bekymrende, at 

de unge kan se andre unge reklamere for et eller andet. Det er jo skjult markedsføring. Det er 

ubevidst. Det er ikke klargjort, at det er en reklame”. 
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Det uigennemskuelige kommercielle indhold opleves som skjult reklame. Og at børnene ikke er klar over, 

at det finder sted, betegnes som ”indoktrinering”.  

Ofte bliver de sociale medier og netetik omdrejningspunkt for diskussioner på forældremøder og det 

sluger tid fra det faglige fokus. 

På positiv side nævnes det, at de mange chat-funktioner i spil giver gode engelsk-kompetencer. 

 

Erfaring med undervisning i sociale medier og bevidst forbruger 

Flere peger på en eller flere erfaringer med at undervise i sociale medier. Man har f.eks. i samfundsfag set 

nærmere på, hvordan politiske partier er repræsenteret på de sociale medier. Nogle elever har løst 

opgaver, hvor formidlingsformen var en blog, som de præsenterede for kammeraterne.   

På ad hoc basis tages der udgangspunkt i elevernes aktuelle kommunikation via. MovieStar Planet eller 

Facebook, hvilket skaber afsæt for drøftelser af etik på nettet og konfliktløsning generelt. Igen er der her 

primært trivselsaspektet, der er fokus på. 

En enkelt peger på et materiale vedr. Facebook til 7. klasse, hvor der lægges vægt på, hvordan man 

fremstiller sig selv – mindre på den kommercielle side af sagen. Der findes ligeledes en novellesamling om 

bl.a. Facebook mobning mv., udgivet af ”Fri for Mobberi” med fokus på de sociale faldgruber. 

Skoler, der ikke har IT-ressourcer, peger på, at det er vanskeligt at undervise i sociale medier, idet de 

nødvendige medier ikke er inden for rækkevidde.  

På en privatskole nævner IT-underviseren, at der er afsat timer til undervisning af børnene. De lærer om 

net-etik, om kritisk søgning og om kildekritik: ”Børnene kan godt forstå, at det handler om at lære at søge 

ordentligt!”  
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Vurdering af idé: Blogstar 

Lærerne blev præsenteret for et koncept beskrevet på print og en webside, hvor der var lavet eksempler på 

multiple choice opgaver, hvor børnene skulle vurdere om de afbillede personer viste produkter frem på 

eget initiativ eller fordi han/hun fik penge for det 

 

 

På intersseskalaen fra 1-5 scorer konceptet samlet set 3,9. 

 

Af positive tilkendegivelser lyder det: 

• Relevans. Det opleves som et yderst relevant og vigtigt tema at tage fat på sammen med 

børnene/de unge. De sociale medier spiller en så central rolle i deres liv og de bliver meget 

påvirkede af det liv, der udspiller sig på de sociale mediers platforme: ”Det er dén verden, de lever   

i”. Blogstar giver en  ny og relevant vinkel på kildekritik. At Blogstar har denne relevans er samtidig 

med til at motivere lærerne til at tage det i brug 

 

• Rart at blive inspireret. Det opleves som velkomment at få inspiration og ikke at være alene om at 

skulle ”opfinde den dybe tallerken”, navnlig på områder, som man erkender, at man selv ikke er 

superstærk i selv 

 

• Fagligt solidt. Når man modtager den form for oplæg, ved man, at der er arbejdet på området og 

at der er sikkerhed for, at der er grundighed bag  

 

• Inspirerende. Materialet fremstår som spændende, inspirerende og enkelt: ”Her står, hvad man 

skal”. Stoffet er formidlet enkelt og uden overflødig information. Flere peger på, at man kan 

plukke i materialet og sætte det sammen med noget andet, hvilket giver tilstrækkelig frihed og 

mulighed for at anvende det på sin egen måde 
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• Praksisnært er godt. Opgave 7 nævnes som særdeles  god, fordi børnene skal ind og vurdere og 

analysere på real-plan: ”Det er en super opgave”. 

 

• Henvendelsesformen og det kreative, at børnene selv skal skabe noget. Sprogligt er opgaverne 

holdt i børnenes eget sprog – og der er stor læring i at opleve og skabe noget i eget sprog: ”Man 

lærer ved at skabe”.  De kreative elementer vurderes at ville udvikle og fænge børn/unge. 

   

Af forbedringspotentialer og ideer til videreudvikling peges der på: 

• Lærervejledning. Der efterspørges en grundig lærervejledning , der introducerer temaet til 

lærerne og vejleder dem i, hvordan de skal håndtere undervisningsforløbet: ”Det er min største 

frygt: Man printer det bare ud og giver børnene et link – og så bliver det sådan noget misforstået 

gruppearbejde”. Det er i den forbindelse afgørende, at lærerne har klarhed over, hvad formålet og 

målet er med undervisningsmaterialet og hvad forhistorien er: hvor meget tid bruger de unge på 

sociale medier? Hvad er en blog? Det er også vigtigt, at lærervejledningen tager højde for, at ikke 

alle lærere er lige velbevandrede i de sociale medier og at der gives eksempler på og links til, hvor 

man kan sætte sig ind i emnet, så lærerne føler, at de er tæt på at være på omgangshøjde med 

børnene. Det er ikke alle lærere, der ved, hvordan man laver en blog. Skal lærerne hjælpe eleverne, 

kræver det derfor en indgående introduktion til det tekniske for lærerne: ”Mange lærere ved mindre 

end eleverne om det her”, ” Jeg aner ikke, hvordan man laver en blog!” 

 

• Mangler intro til børnene. Der mangler et fyldestgørende oplæg, så børnene ved, hvad de har 

med at gøre. Fx i form af en introduktion til, hvor meget de sociale medier fylder i børns/unges 

dagligdag, hvor mange blogs der eksisterer mv. Emnet ’sociale medier’ skal sættes på 

dagsordenen: ”Der mangler minimum 4 lektioners intro”. 

 

• Skal indgå i læringsmål og læseplaner. For  at sikre fokus på temaet, skal det indgå i læringsmål 

og læseplaner for at blive taget alvorligt og få ordentlig plads i undervisningen: ”Vi har så meget, vi 

skal nå!” 

 

• Udvise forståelse for, at målgruppen er meget differentieret. Det er afgørende, at materialet 

afspejler, at målgruppen er differentieret ift. forståelse af sociale medier og teknologi. I en klasse 

på 25-30 elever, vil der være børn, der ikke har smartphone og ikke ved, hvad en blog er. De skal 

lære det fra bunden, hvor andre allerede har deres egen blog. Der bliver nødt til at være en laveste 

fællesnævner om, hvordan man laver en blog: ”Nogle elever har ikke pc, de aner ikke hvad en blog 

er. De mangler forudsætningerne” 

 

• Multiple choice kan ifølge nogen springes over. Det giver ikke så meget læring. Dialog og 

udvikling af egen blog giver langt mere læring. Andre mener, at multiple choice (a la opgave 7) har 

sin berettigelse og kan være sjov at skabe debatter ud fra, så længe at der suppleres med andre 

former for opgaver også 
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• Fokus på andre end sig selv. Flere lærere peger på, at det er afgørende at opgaverne ikke er 

orienterede om eleverne selv, for det er de så vant til i deres dagligdag hvor ekshibitionismen er i 

højsæde: ”Det skal ikke være en blog om mig, mig, mig” 

 

• Er print det rigtige medie? En lærer peger på, at testmaterialet er udformet i papirmediet, og at 

det i stedet vil være hensigtsmæssigt, at opgaven formidles i de sociale medier i stedet - f.eks. i 

blogform. Dvs. møde eleverne dér, hvor de skal arbejde med stoffet og i en form, som matcher. 

Der bør være en gratis portal på nettet, hvor elever og lærere kan logge på og finde materiale, 

blog-vejlening mv. Fx via. Blogster som mange skoler allerede har adgang til via Skoletube.Hvis 

papirformatet fastholdes bør der som minimum være en QR kode, der leder hen til nogle 

inspirerende blogs 

 

• Teori.  For at materialet kan indgå i undervisningen med en vis tyngde (og dermed få plads i 

læringsmål mv.), skal der være tilhørende teori om de sociale medier. F.eks. om 

argumentationsformer på blogs, retoriske virkemidler, debatformer, de kommercielle aspekter 

mv. Det kan også være de mere tekniske aspekter af blogs, hvilket kan få drengene med. Dette vil 

give materialet den tilstrækkelige tyngde og kunne knytte det til øvrig teori om reklameanalyse 

mv. Det er afgørende, at børnene/de unge lærer at tage kritisk stilling og at forløbet ikke fremstår 

som leg alene 

 

Det er samtidig også afgørende, at lærerne bliver gjort tydeligt opmærksom på, at formålet med Blogstar 

er at bevidstgøre børnene om de kommercielle interesser og mekanismer, som er i spil på de sociale 

medier i dag - og at lærerne i materialet bliver holdt fast på, at dette er det primære fokus. Hvis dette ikke 

er tilstrækkeligt klart, er det sandsynligt, at en del af lærerne i stedet vil anvende Blogstar som 

undervisning i trivsel og adfærd på de sociale medier, for det er dette perspektiv, de er vant til at undervise 

i og umiddelbart føler sig tryggest ved at arbejde med. 

Materialet opleves som velegnet i tværfaglige forløb: dansk, engelsk, samfundsfag og som oplagt under 

temaet identitet og medier i 8. klasse.  
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Individuel vurdering af BlogStar (7 lærere) 

Blogstar Antal Ja Antal Nej 

Kan konceptet hjælpe dig med at 
lære børnene/de unge at identificere 
kommerciel kommunikation hos en 
afsender, de følger, på sociale 
medier som blogs, Instergram eller 
Facebook? 

 

 

7 

 

 

0 

Kan konceptet hjælpe dig med at 
hjælpe børnene/de unge at fremme 
deres bevidsthed om forståelse for 
kommerciel kommunikation i sociale 
medier? 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

I hvor høj grad mener du, at børnene/de unge ville lære noget nyt om kommerciel kommunikation og 

sociale medier? 

 

 

2 4 1   

 

I hvor høj grad vil materialet være brugbart i forhold til at undervise i dette emne – ville du føle dig klædt 

godt nok på? 

 

 

1 6    
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Opsamling Blogstar 

Samlet set modtages Blogstar med åbenhed, nysgerrighed og oplevet stor relevans. Blogstar formår at 

sætte et højaktuelt emne på dagsordenen og tilbyder opgaver og refleksioner, som taler til børnenes 

livsverden og i deres sprog. Lærerne mangler dog kontekst for Blogstar i form af både lærervejledning til 

dem selv, samt rammesætning for målgruppen i form af både teori og introduktion til emnet. For at 

Blogstar for alvor skal have gennemslagskraft, skal det ind i læseplaner og læringsmål. 

 


