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1 FORORD 
I denne rapport fremlægges resultaterne af den evaluering, som Als Research i efteråret 2021 

har lavet af C:NTACTs forældreworkshop ”Hvad laver dit barn på nettet?”. Workshoppen er ud-

viklet med støtte fra Københavns Kommunes særlige enhed for forebyggelse af ekstremisme og 

radikalisering (Viden-Inklusion-København, VINK) og er en del af enhedens forældreindsats. Ind-

satsen har til formål at understøtte forældre i at tale med deres børn om børnenes digitale ad-

færd og færden for herigennem at styrke børnenes resiliens mod online radikalisering, negative 

sociale fællesskaber og rekruttering til ekstremistiske miljøer.  

 

Det er evalueringens formål at gøre projektholder klogere på, hvordan og hvor meget projek-

tets aktiviteter bidrager til styrkede forældrekompetencer og dialog mellem børn og deres for-

ældre. Workshoppen er afviklet fra september til december 2021 og består af tre elementer: en 

personlig fortælling, en række videoer om gaming, online-adfærd og brug af sociale medier, 

samt et forumteater, der illustrerer, hvordan børns digitale færden kan være genstand for mis-

forståelser og konflikter mellem børn og deres forældre. 

 

Evalueringen af ”Hvad laver dit barn på nettet?” er baseret på 3 workshop-observationer, 1 fo-

kusgruppeinterview med 3 forældre samt yderligere 7 kvalitative interviews med hhv. forældre 

og netværkskoordinatorer fra deltagende forældregrupper. Derudover er der udført en kort 

spørgeskemaundersøgelse og et mindre desk study af relevante materialer, som C:NTACT har 

benyttet under udarbejdelsen af workshoppen.  

 

Als Research vil gerne takke de forældre og netværkskoordinatorer, som har bidraget til evalu-

eringen ved at besvare spørgeskemaer og deltage i kvalitative interviews om deres erfaringer 

med workshoppen. Vi vil ligeledes gerne takke projektleder Mary Tesfay og kunstnerisk medar-

bejder Wahid Sui, som har bidraget med materiale om eksisterende viden på området og stået 

til rådighed til interviews om projektets processuelle udvikling. 

 

Evalueringen er gennemført af Anne Heiberg Goor, konsulent og cand.scient.soc. Ansvaret for 

evalueringens resultater og konklusioner påhviler alene Als Research. 

 

 

København, januar 2022 

 
Jacob Als Thomsen 

Adm. direktør 

Als Research 
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2 BAGGRUND FOR PROJEKTET 
Projektet ”Hvad laver dit barn på nettet” er en del af VINKs handleplan for 2020-2021 og indgår 

som et led i enhedens arbejde med helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme i Køben-

havns Kommune. Indsatsens fokus på ekstremisme og radikalisering indgår som en del af Kø-

benhavns Kommunes Sikker By strategi, der består i, at kommunen skal initiere en særlig indsats 

mod radikalisering i skoler og civilsamfund. Dette gøres med henblik på at øge forståelsen af 

demokratiske værdier og skabe opmærksomhed omkring online propaganda og manipulation 

blandt unge og deres forældre (VINK Handleplan 2020-2021).  Formålet med projektet er at 

give forældre i Københavns Kommune konkrete redskaber og idéer til, hvordan man indgår i 

konstruktiv og tillidsfuld dialog med sine børn om brug af internettet og digitale medier. Hen-

sigten bag dette er at benytte forældrene som digitale rollemodeller, der kan styrke børnenes 

evne til at reflektere kritisk over det indhold, som de møder, når de færdes online. 

 

2.1 PROJEKTETS MÅLGRUPPER 

Projektets primære målgruppe er forældre i Københavns Kommune, som har børn i alderen ca. 

10-18 år. Projektet fokuseres i særdeleshed mod forældre, som ikke umiddelbart benytter eller 

profiterer af de forældretilbud, der findes i normalindsatsen, eksempelvis som følge af sproglige 

udfordringer, udsathed, manglende engagement eller lignende. Workshoppen har imidlertid 

været udbudt til og benyttet af en meget mangfoldig forældregruppe, som består af både by-

delsmødre, boligsociale helhedsplaner, samt trivselsforældre og almindelige forældregrupper 

fra danske folkeskoler. Fælles mål for dem alle har været at få råd og vejledning til, hvordan man 

styrker dialogen om digital adfærd og sociale fællesskaber både online og offline. 

 

2.2 FORÆLDRE SOM DIGITALE ROLLEMODELLER 

Det fremgår af evaluators interviews med projektledelsen i C:NTACT, at der er lagt et stort ar-

bejde i at udvikle en workshop, som er målrettet forældregruppen og de udfordringer, som de 

måtte opleve i relation til emnerne digital adfærd og online liv. Projektledelsen har i december 

2021 forevist Als Research en række rapporter og undersøgelser, som er benyttet i udarbejdel-

sen af workshoppen. Disse omhandler bl.a. eksisterende viden om forældre som digitale rolle-

modeller, gældende anbefalinger til forældre om skærmbrug, samt undersøgelser om digital 

dannelse. 

 

Ud fra det fremsendte materiale fremgår det bl.a., at det kun er lidt over halvdelen (51 % og 52 

%) af forældrene i hhv. 4. og 7. klasse, der udviser interesse for, hvad deres børn laver på sociale 

medier. Dette fremgår af en rapport fra 2019, som Børns Vilkår i samarbejde med Medierådet 

for Børn og Unge har udarbejdet med henblik på at afdække børns liv med digitale medier. Det 

fremgår ligeledes af rapporten, at hhv. 21 % og 13 % af børnene i 4. og 7. klasse faktisk ønsker, 

at deres forældre interesserer sig mere for deres færden på nettet1. Dette billede understøttes 

generelt i den resterende del af det fremsendte materiale, som C:NTACT har benyttet under 

 
1 Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 3 – Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen (2019: Børns Vilkår i samarbejde med Medie-

rådet for Børn og Unge). 
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udviklingen af workshoppen. Disse materialer indbefatter bl.a. anbefalinger til forældre om di-

gital adfærd fra både Sundhedsstyrelsen og Medierådets SoMe Ungepanel, samt materialer fra 

Sikker Internet Center Danmark og Center for Digital Pædagogik. 

 

Som følge af de anbefalinger, der allerede eksisterer på området, har C:NTACT valgt at fokusere 

workshoppen mod negative sociale fællesskaber og miskommunikation, frem for at lægge et 

eksplicit fokus på radikalisering og ekstremisme. Dette skyldes, at man i C:NTACT har vurderet, 

at et direkte fokus på f.eks. radikalisering kan virke afskrækkende og distancerende på forældre, 

idet mange vil være uforstående eller modvillige til at italesætte et sådant emne i relation til 

deres egne børn. Ved at tage udgangspunkt i negative sociale fællesskaber har C:NTACT såle-

des forsøgt at skabe en workshop, der ligger inden for rammen af radikalisering og forebyg-

gelse, men som tilgår emnet fra et mere imødekommende standpunkt. Det fremgår ydermere 

af interviews med projektledelsen, at man i C:NTACT har arbejdet aktivt for at udvikle en work-

shop, der ikke bidrager til, at forældre bliver mere fordomsfulde omkring, hvad deres børn laver 

på nettet. Hos C:NTACT oplever man, at forældres fordomme kan bidrage negativt til, hvordan 

børn opfatter sig selv, og at det derfor er vigtigt at arbejde bevidst med, hvordan forældre for-

står og positivt og inkluderende kan italesætte digital adfærd overfor deres børn. Under et in-

terview med projektledelsen siger C:NTACT bl.a.:  

 

”Hvis man taler ind i en bestemt ramme og kun taler med dét udgangspunkt, så er man med til 

at farve en realitet, som ikke er der, men som de [børnene] til sidst tror på. Og det vil vi jo gerne 

undgå - også hos forældrene, når de taler om online ekstremisme og fællesskaber. Derfor blev 

vi enige om, at vi ikke går ud og taler om ekstremisme og online radikalisering, men at det hedder 

”negative fællesskaber” og ”Hvad er det vores børn kan blive udsat for at være vidne til?” – og 

også, hvad de [forældrene] bidrager til - for det er to sider af samme sag”. 

 

I relation til dette refererer C:NTACT til rapporten fra Børns Vilkår2, som indikerer, at forældre, 

der selv oplever at være kompetente på digitale medier, i højere grad tager del i deres børns 

brug af disse. Her påpeger C:NTACT, at det netop er dialogen mellem barn og voksen, der 

bidrager til, at børnene er i stand til at navigere udenom negative fællesskaber online, og at det 

derfor er vigtigt at være bevidst om, hvilken form for dialog workshoppen opfordrer til. Det er 

derfor også evaluators vurdering, at beslutningen om at benytte online propaganda og radika-

lisering som en overordnet referenceramme for projektet, frem for at inkorporere det som kon-

kret indhold i workshoppen, i høj udstrækning har været fordelagtig for projektet, da dette i 

højere grad har givet plads til at fokusere på mere konkrete og hverdagsnære problemstillinger, 

som forældrene oplever i relation til børnenes online liv. Det er ydermere evaluators vurdering, 

at det i høj grad har gavnet projektet, at projektholder i så høj grad har prioriteret at brug tid på 

en indledende videnskortlægning, således at workshoppen kunne tilrettelægges på en måde, 

der var informeret af eksisterende viden på området og samtidigt i øjenhøjde med forældrene. 

 

 
2  Digital Dannelse i Børnehøjde: Del 3 – Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen (2019: Børns Vilkår i samarbejde med Medie-

rådet for Børn og Unge). 
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2.3 PROJEKTETS AKTIVITETER OG MÅLSÆTNINGER 

Projektets aktiviteter består af de tre delelementer, som tilsammen udgør workshoppen: 

 

1. Personlig fortælling, der centreres om manglende dialog mellem unge og forældre samt 

konsekvenserne heraf - f.eks. at det kan gøre børn mere tilbøjelige til at søge andre online 

grupperinger og dermed øge risikoen for, at de ender i negative fællesskaber. Efter fortæl-

lingen er der spørgerunde og samtale mellem fortæller og publikum. Den personlige for-

tælling handler om en ung mand, hvis opvækst er præget af massivt svigt, hvilket i sidste 

ende betyder, at han søger mod hooliganmiljøet. Fortællingen rammesætter bl.a. hvordan 

internettet muliggør, at den unge mand lokaliserer og opsøger dette fællesskab. 

2. Videoer, som sætter fokus på internettets rolle i børn og unges liv, for dermed at give foræl-

dre et indblik i, hvad der er på spil, når de unge er til stede online. Her fokuseres der på, 

hvilke handlemuligheder forældrene har ift. at involvere sig mere i børnenes digitale liv.  

3. Et forumteater, som rammesætter en konflikt om digital adfærd mellem barn og forældre. 

Publikum/forældrene inddrages i konfliktløsning, og det er deres input, der bestemmer, 

hvordan scenen forløber. Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor skuespillerne por-

trætterer en situation, som er præget af konflikt, og hvor publikum undervejs får mulighed 

for at tage del i og ændre situationens udfald. 

 

Det har været projektets mål, at workshoppen skulle tilbydes til i alt 200 forældre. 

2.4 PROJEKTFORSINKELSER 

Projektet har som følge af den igangværende corona-epidemi oplevet en del forsinkelser gen-

nem hele projektperioden. Projektet er som beskrevet en del af VINKs 2020-2021 handleplan 

for forebyggelse af ekstremisme i København, og projektet har derfor siden opstarten i 2020 

været væsentligt påvirket af nedlukninger, restriktioner og generel usikkerhed i forbindelse med 

covid-19. Det fremgår af samtaler med projektledelsen, at det i løbet af projektudviklingen har 

været en stor udfordring, at man ikke har kunnet forudse præcist hvordan og hvornår eventuelle 

restriktioner ville ramme workshoppen. C:NTACT har kontinuerligt måtte afvente, justere og 

genoptage arbejde med projektet, hvilket til dels har været en udfordring under udarbejdelsen 

af workshoppens konkrete indhold, men i særdeleshed ift. rekruttering af forældre til deltagelse 

i projektet. Dette har bl.a. betydet, at workshoppen først er blevet afviklet i 2021, frem for i 2020, 

som det var planlagt i den oprindelige projektplan. 

 

C:NTACT fremhæver især arbejdet med at etablere og genetablere kontakt til og samarbejde 

med skoler, helhedsplaner, organisationer og lign. som en væsentlig udfordring igennem pro-

jektperioden. Det fremhæves, at de fleste instanser, som er i kontakt med forældregrupper, har 

været hårdt ramt af corona-restriktioner og dertilhørende udfordringer, og at samarbejdspart-

nernes frygt og usikkerhed i forbindelse med corona har betydet, at projektet har været meget 

ressource- og omkostningstungt for C:NTACT og projektledelsen. Dette skyldes, at der er brugt 

ekstraordinært meget tid på at planlægge og afvikle de enkelte workshops, fordi de forskellige 

skoler, helhedsplaner og organisationer har haft svært ved at vide, om de overhovedet kunne 

planlægge og afvikle en workshop pga. usikkerhed om restriktioner og forsamlingsforbud. 
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Derudover erfarer C:NTACT, at potentielle samarbejdspartnere, som f.eks. folkeskoler og hel-

hedsplaner, har haft meget travlt med at håndtere egen koordinering og drift som følge af covid-

19, og at det derfor har været svært at finde tid til at planlægge aktiviteter, som lå udover dette. 

Dette betyder, at en del af de workshops, som oprindeligt var planlagt som en del af projektet, 

er blevet aflyst pga. corona-restriktioner og høje smittetryk. Det fremgår dog af interviews med 

projektledelsen, at de forældregrupper, som har måttet aflyse workshops, fortsat er meget inte-

resserede i at få afviklet disse, så snart restriktioner og smittetryk tillader det. 

 

Restriktioner og forsamlingsforbud har også haft en væsentlig betydning for udvikling og afvik-

ling af forumteatret, som er workshoppens primærelement. Instruktør og skuespillere bag tea-

terstykket var i første omgang nødt til at udskyde prøveperioden, fordi det ikke var muligt at 

mødes fysisk, men da nedlukning og restriktioner (i 2020) trak ud, var det til sidst nødvendigt at 

lave teaterprøver mm. online, så skuespillet kunne gøres færdigt og skuespillerne kunne blive 

fortrolige med stykket. Derudover har man på enkelte workshops – af hensyn til smittetryk – væ-

ret nødsaget til at opgive den del af forumteatret, hvor forældrene inviteres op på scenen for at 

overtage en af skuespillernes rolle. 

 

Som det fremgår af ovenstående, har projektet ”Hvad laver dit barn på nettet” altså været væ-

sentligt udfordret af at overholde gældende covid-19-restriktioner og anbefalinger gennem 

størstedelen af projektperioden, og dette har derfor påvirket både udvikling og afvikling af det 

endelige projekt. Det er imidlertid evaluators vurdering, at projektholder på trods af disse ud-

fordringer har formået at afvikle projektets aktiviteter på en måde, som ligger i meget tæt for-

længelse af den oprindelige projektplan, og som derfor ikke er gået på kompromis med work-

shoppens, dens indhold eller dens formål. 
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3 EVALUERINGENS KONKLUSIONER 
Den overordnede målsætning for projektet ”Hvad laver dit barn på nettet?” har været, at work-

shoppen skulle tilbydes til i alt 200 forældre. Grundet corona-restriktioner og generel usikker-

hed blandt projektets målgruppe er det lykkedes C:NTACT at afvikle 8 workshops for i alt 152 

forældre fra primo september 2021 og året ud. Der har været planlagt yderligere 5 workshops 

for ca. 110 forældre, men disse er desværre aflyst – 4 som direkte konsekvens af covid-19 og 1 

enkelt som resultat af manglende forældretilslutning (da denne workshop skulle afvikles på et 

offentligt bibliotek kan det dog ikke udelukkes, at også denne aflysning skyldtes usikkerhed 

omkring covid-19). Sammenlagt har de 8 afviklede og 5 planlagte workshops således været ud-

budt til i alt 262 forældre i Københavns Kommune, hvilket er væsentligt over den oprindelige 

målsætning på 200 forældre. 

 

Det er evaluators vurdering, at C:NTACT med afviklingen af 8 workshops for 152 forældre er 

nået flot i mål med deres målsætning, corona-restriktioner og nedlukning taget i betragtning. 

Evaluator vurderer, at det må betragtes som en betydelig succes, at C:NTACT på trods af covid-

19 er lykkedes med at nå ud til 152 forældre, og at de forældregrupper, som har måttet aflyse 

workshops pga. covid-19, fortsat er meget interesserede i at få dem afviklet i løbet af 2022. 

 

Det fremgår af deltagerobservation, spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews, at pro-

jektets målgruppe overordnet er meget glade for workshoppen og det fokus, den sætter på 

digitale medier og online fællesskaber. Evaluator har i forbindelse med evalueringen vurderet, 

at der for enkelte forældre og forældregrupper har været en række sproglige udfordringer i 

forbindelse med workshop og evaluering, men at dette overordnet ikke har været til hinder for 

projektets afvikling eller succes. Det er til gengæld evaluators vurdering, at både evaluator og 

projektholder bør være opmærksom på sådanne udfordringer i forbindelse med især skriftlige 

evalueringselementer på fremtidige projekter. Det fremgår ligeledes af evalueringen, at foræl-

dregruppen generelt er meget tilfredse med workshoppen som helhed, men at det i særdeles-

hed er forumteaterstykket, der fremhæves som projektets styrke. Dette skyldes, at både foræl-

dre og deltagende familie- og netværkskoordinatorer oplever teaterstykket som inkluderende, 

engagerende og inspirerende, og at forældrene oplever, at de får konkrete redskaber til strate-

gier for kommunikation og dialog gennem teaterstykket.  

 

Forældrene fremhæver ligeledes, at der opstår et vigtigt element af genkendelighed på bag-

grund af den fælles dialog, som faciliteres på workshoppen. Forældrene nævner dog, at de 

gerne så, at der var mere tid til fælles diskussion i løbet af workshoppen, men evaluator vurderer, 

at dette ikke falder inden for projektets kerneopgave, og at dette ønske derfor i højere grad 

vidner om, at workshoppen er lykkedes med at understøtte og underbygge forældrenes fokus 

på dialog med deres børn. Det fremgår ligeledes af evalueringen, at forældrene overordnet har 

været tilfredse med den personlige fortælling samt de videoer, som indgik i workshoppen, men 

at dele af disse elementer med fordel kunne rettes til. Dette skyldes hovedsageligt, at dele af 

formidlingen af disse workshopelementer fremstår uklart eller udfordrende for nogle af foræl-

drene. Dette fremgår bl.a. af den personlige fortælling fra Lasse, som har været en del af et 
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ekstremt hooliganmiljø, idet Lasses fortælling ikke direkte rammesættes ud fra emnet digitale 

medier og adfærd. Dette betyder, at nogle af forældrene har svært ved at genkende og identi-

ficere fortællingen inden for rammen af emnet om børns online liv. Derudover fremgår det, at 

den ene af de tre videoer, som indgår i workshoppen, har et meget højt tempo, og at det kræves 

af publikum, at de kan orientere sig i både verbal og skriftlig tale på samme tid. Evaluator vur-

derer, at dette kan være udfordrende for nogle af forældrene, og at videoen derfor med fordel 

kunne ændres, så hastighed og taletempo var en smule langsommere. Evaluator vurderer imid-

lertid, at indholdet i videoen er både relevant og genkendeligt for mange af forældrene, og at 

den sammen med de resterende to videoer, udgør et godt udgangspunkt for refleksion og di-

alog blandt forældrene. 

 

Slutteligt vurderer evaluator, at C:NTACT er lykkes særdeles godt med at udvikle og afvikle en 

workshop, som taler direkte til og er i øjenhøjde med de i projektbeskrivelsen beskrevne mål-

grupper. Dette gælder således både forældre, som generelt benytter tilbud inden for normal-

indsatsen, samt forældre, som kan have svært ved at profitere af sådanne tilbud grundet sprog-

lige vanskeligheder eller udsathed. Det er evaluators vurdering, at C:NTACT og projektledelsen 

har lagt et stort arbejde i at udvikle en workshop, som er velinformeret og tager højde for eksi-

sterende viden og anbefalinger inden for området børn, digitale medier og negative sociale 

fællesskaber. Det er ligeledes evaluators vurdering, at projektholder har været bevidst om po-

tentielle faldgruber og udfordringer i arbejdet med målgruppen, og at C:NTACT har gjort sig 

umage for at skabe en workshop, der ikke bidrager til at yderligere misforståelser i krydsfeltet 

mellem børn, forældre og digitale medier, men i stedet fokuserer på at uddanne forældrene 

som digitale rollemodeller, der kan guide og bistå børnene i de udfordringer, som kan opstå på 

internettet. Der er som en del af evalueringen afviklet interviews med familie- og netværkskoor-

dinatorer fra forældregrupper i to boligsociale helhedsplaner, som har deltaget i workshoppen, 

og her fremgår det, at workshoppen - og forumteatret især – har bidraget til at engagere og 

aktivere forældre, som normalt kan føle sig utrygge ved at deltage i oplæg og arrangementer, 

hvor man skal tale i plenum. Derudover fremhæver koordinatorerne C:NTACT som en vigtig 

aktør, der ”får fat i mennesker, som ikke særligt tit bliver repræsenteret”, hvilket evaluator vurde-

rer som et vigtigt vidnesbyrd om C:NTACT og projektets evne til at formidle sociale og kulturelle 

problemstillinger på en relevant og imødekommende måde. Det fremgår af både observation, 

spørgeskemaundersøgelse og forældreinterviews, at forældrene generelt har fundet workshop-

pen både brugbar og relevant, og det er således evaluators vurdering, at C:NTACT – trods co-

vid-19-restriktioner og deraf følgende projektforsinkelser – er lykkes med at skabe en relevant 

og vigtig workshop, som understøtter forældrenes evner til at indgå i konstruktiv og tillidsfuld 

dialog om brug af internettet og digitale medier. 
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4 EVALUERINGSDESIGN 
Evalueringens formål er at belyse, hvordan og i hvilken grad projektets aktiviteter er medvir-

kende til at styrke forældres kompetencer ift. at tale med deres børn om brug af digitale medier. 

 

Det oprindelige evalueringsdesign havde til formål at undersøge effekten af workshoppen over 

tid, men projektholder har efter aftale med Københavns Kommune ændret dette, således at der 

i stedet fokuseres på, hvorvidt forældre, der har deltaget i projektet, har fået ny viden og inspi-

ration til, hvordan de kan indgå i dialog med deres børn. Dette skyldes, at der gennem projekt-

perioden blev foretaget justeringer i workshoppen, som gik fra at være et længere forløb bestå-

ende af tre forskellige dele, til at være en komprimeret 2-timers workshop, som inkluderede alle 

dele i et samlet forløb. Det har derfor også været nødvendigt at justere evalueringsstandarden, 

så den nu fokuserer på forældrenes oplevede udbytte af workshoppen, frem for at måle ad-

færdsændringer over tid. Det oprindelige design inkluderede to fokusgruppeinterviews med 

forældre, der har deltaget i workshoppen, og deres børn, men som følge af corona-epidemien 

og de nuværende anbefalinger om at mindske smitte har det ikke været muligt at udføre samt-

lige fokusgrupper, og det endelige evalueringsdesign ser derfor ud som følger. 

 

4.1 DELTAGEROBSERVATION PÅ 3 WORKSHOPS 

Evaluator har i løbet af efterår og vinter 2021 deltaget i tre workshops, som hhv. blev afviklet på 

en folkeskole og i to boligsociale helhedsplaner. De 3 workshops har til sammen haft 60 delta-

gende forældre. Formålet med deltagerobservationen har været at give evaluator et indblik i 

projektets perspektiver og metoder, samt den praktiske afvikling af workshoppen som helhed. 

 

4.2 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT FORÆLDRE 

Evaluator har i samarbejde med C:NTACT udarbejdet et mindre spørgeskema, der blev udleve-

ret i papirform umiddelbart efter hver workshop. Spørgeskemaet omhandler forældrenes ind-

tryk og refleksioner omkring workshoppens overordnede emne samt de forskellige delelemen-

ter, dvs. personlig fortælling, videoer og forumteater. Spørgeskemaet har således fokus på for-

ældrenes opfattelse af workshoppens relevans, samt af projektets tilgang til at adressere pro-

blemstillingen om digital adfærd, herunder hvorvidt forældrene ser sig selv som relevante del-

tagere, hvilke dele af workshoppen de fandt særligt brugbare, samt hvilke forventninger de har 

til, hvordan workshoppen kan anvendes i deres egne liv.  

 

4.3 INTERVIEWS MED FORÆLDRE OG KONTAKTPERSONER 

Der er i evalueringsperioden afviklet 5 enkeltinterviews med forældre, 2 interviews med familie- 

og netværkskoordinatorer fra deltagende helhedsplaner, samt en enkelt fokusgruppe med 3 

forældre, som har deltaget i en workshop. Informanterne har til sammen deltaget i 3 af de 8 

workshops, som er afviklet i løbet af projektet. 
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5 OBSERVATIONER FRA WORKSHOPS 
Evaluator har deltaget og observeret på 3 workshops, som hhv. blev afviklet på Daghøjskolen 

for Indvandrerkvinder, Strandvejsskolen, samt helhedsplanen Husum for Alle.  

  

5.1 WORKSHOPPENS DELE: FORTÆLLING, VIDEO OG FORUMTEATER 

Workshoppen består af tre delelementer, som hver især adresserer en specifik problemstilling i 

relation til børns digitale liv: en personlig fortælling om hooliganisme, videoer om internettets 

rolle i børn og unges liv, samt et forumteater om misinformation og konspirationsteorier. På to 

af de tre workshops, hvor evaluator deltog, var den personlige fortælling dog ikke en del af 

programmet, og der blev i stedet fokuseret på videoer og forumteater. 

 

Det er evaluators indtryk, at den personlige fortælling, som handler om Lasse, der har en fortid 

i den ekstreme del af hooliganmiljøet, er relevant for workshoppens overordnede ramme om 

radikalisering og negative fællesskaber, men at det digitale liv ikke umiddelbart spiller en ho-

vedrolle i Lasses fortælling. Den personlige fortælling omhandler ikke specifikt negative online 

fællesskaber, men forholder sig nærmere til de konsekvenser, som børn og unge generelt kan 

opleve som følge af at indgå i negative sociale fællesskaber. Betydningen af internet og digitale 

medier inddrages dog i den efterfølgende samtale mellem fortæller og publikum. Det er derfor 

evaluators vurdering, at den personlige fortælling i høj grad er relevant for workshoppen og 

projektets målgruppe, men at C:NTACT med fordel kunne integrere online-perspektivet yderli-

gere i selve fortællingen. Her kunne der f.eks. fokuseres eksplicit på, hvilken betydning internet-

tet og sociale medier havde for Lasses eksponering for og rekruttering til hooliganmiljøet. 

 

På de workshops, som evaluator har deltaget i, er der blevet vist 3 forskellige videoer:  

1. ”Kartofler og Orkidéer” viser en ung kvinde, der taler i telefon med sin veninde, mens hun 

samtidigt er i gang med et skænderi i et kommentarfelt på Instagram. Der er en klar diskre-

pans mellem den hyggelige samtale med veninden, hvor der tales om blomster- og plante-

pleje, og skænderiet på Instagram, hvor der benyttes homofobiske og racistiske skældsord. 

2. ”Bandoboi og Le France” viser en ung mand, der spiller Fifa på sin PlayStation. Den unge 

mand er meget udadreagerende og råbende og i takt med, at spillet udvikler sig, bliver hans 

sprogbrug både meget negativt og racistisk – først rettet mod skærmen og spillet, men til 

sidst mod hans modspiller, som han kommunikerer med gennem sit headset. Videoen slut-

ter med, at den unge mand undskylder sin opførsel med, at ”det er en del af spillet”.  

3. En snapchatvideo, som viser en konflikt mellem to piger på snapchat. Konflikten tager ud-

gangspunkt i, at den ene pige – som er et par år ældre end den anden - sender en talebe-

sked, hvori hun fortæller, at hun synes, at den anden er irriterende, fordi ”hun lader som om, 

at hun er ældre, end hun er”. Videoen viser tydeligt, hvordan tonen mellem børn og unge 

ofte kan være meget hård på digitale medier, hvor man ikke kan se den, man taler med. Det 

fremgår af facilitators opfølgning til videoen, at den ældste pige sender talebeskeden, fordi 

”hun keder sig”. 
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Det er evaluators vurdering, at de tre videoer hver især skildrer en vigtig pointe i relation til børn 

og deres online liv, men at det især er videoerne om gaming og konflikten på snapchat, som 

forældrene kan spejle sig i. Det er evaluators indtryk, at mange af forældrene kan genkende det, 

at deres børn råber og taler meget grimt, når de spiller computer, og at børnene ofte forklarer, 

at det er sådan kulturen er, når man spiller online spil. Derudover er det evaluators vurdering, at 

snapchatvideoen giver forældrene et særligt indblik i de konflikter, som kan opstå mellem børn, 

som kender hinanden i det virkelige liv, men som har svært ved at navigere i brugen af forskel-

lige sociale medier. Videoen, der handler om konflikten på Instagram, er ligeledes relevant for 

workshoppen, men evaluator vurderer, at videoen foregår i et meget højt tempo, idet man som 

publikum samtidigt skal orientere sig i en verbal og en skriftlig samtale, som går meget hurtigt. 

Evaluator oplever derfor, at forældrene har lidt sværere ved at orientere sig ift. denne video, 

men at projektholder og workshop-facilitator efterfølgende er gode til at følge op på videoens 

indhold og relevans. 

 

Slutteligt har evaluator observeret forumteaterstykket på hver af de tre workshops, og det er i 

forlængelse heraf evaluators vurdering, at det især er dette workshopelement, der fanger for-

ældrenes interesse. Stykket handler om en ung mand, som har læst en konspirationsteori online 

og derfor ikke tror på, at corona findes. Dette bliver udgangspunktet for en stor konflikt mellem 

den unge mand og hans forældre. Evaluator har indtryk af, at forældrene på de tre workshops 

har været meget engagerede i forumteateret, og at det interaktive element har resoneret godt 

hos de forskellige forældregrupper. På den ene af de tre workshops, indtog en enkelt af foræl-

drene scenen og erstattede en af skuespillerne, og det er evaluators vurdering, at dette i høj 

grad bidrog til at engagere og aktivere forældregruppen som helhed. På de resterende work-

shops var det grundet corona-hensyn ikke muligt for forældrene at deltage aktivt i selve scenen, 

men også her havde evaluator indtryk af, at forældrene var meget engagerede i at diskutere 

mulige strategier ift. at løse teaterstykkets konflikt. Det er evaluators vurdering, at forumteater-

stykket ikke bare skaber rum for genkendelse og refleksion mellem forældrene, men også at det 

er et læringselement, der fordrer diskussion og dialog, og som derfor understøtter workshop-

pens generelle formål.  

 

5.2 SPROGBARRIERER 

Under observationerne erfarer evaluator, at nogle af forældrene på to af de tre workshops har 

svært ved at forstå indholdet i de videoer, der indgår i workshoppen. Dette sker på to af de 

workshops, som faciliteres med forældre, der ikke har dansk som modersmål. På disse observa-

tionerne noterer evaluator, at det især er videoen ”Kartofler og Orkidéer”, som er svær at følge 

med i, da videoen kræver, at publikum lytter aktivt til dialogen, samtidigt med at de skal følge 

med i en længere besked-udveksling, som fremgår på skærmen. Evaluator oplever selv, at vide-

oen har et højt tempo, og at den derfor kan være svær at følge med i, og det er derfor også 

forståeligt, at forældre, som ikke taler dansk som førstesprog, kan opleve, at videoen har et højt 

sprogligt niveau. Det er derfor også evaluators vurdering, at denne video med fordel kunne 

videreudvikles eller gentænkes, sådan at den fremstår mere kommunikativt tydelig og forståelig, 

men at dens indhold i sig selv er i fuld overensstemmelse med workshoppens rammesætning 

og øvrige indhold. 
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Evaluator noterer ligeledes, at der på én af de tre workshops opstår en tydelig sprogbarriere i 

løbet af forumteatret, idet forældrene har udfordringer med at forstå dialogen, men her er faci-

litator af workshoppen hurtig til at træde ind og hjælpe med at oversætte. Evaluator oplever, at 

dette fungerer rigtig godt, og at det er en klar ressource for projektet, at der i facilitatorgruppen 

er ressourcer og overskud til at imødekomme eventuelle sproglige udfordringer på de enkelte 

workshops. Evaluator vurderer både, at dette gavner faciliteringen af workshoppens konkrete 

indhold, og at det giver forældrene en følelse af at blive set og anerkendt som aktive deltagere 

i workshoppen. Evaluator vurderer, at dette fint understøtter projektholders ambition om at ud-

vikle et tilbud, som er i øjenhøjde med forældrene, og som er tilpasset forældregrupper, der 

måske ikke profiterer af tilbud i normalindsatsen. 

 

Slutteligt konkluderer evaluator på nogle af observationerne, at det spørgeskema, som udgør 

en del af evalueringens datagrundlag, har været for sprogligt udfordrende for nogle af foræl-

drene. Dette skyldes både, at nogle af forældrene har svært ved at læse og skrive dansk, men 

også at workshoppen i enkelte tilfælde har været underlagt en stram tidsramme, som har bety-

det, at forældrene havde relativt kort tid til at gennemlæse og udfylde spørgeskemaet. I forbin-

delse med dette, nævner én af de familie- og netværkskoordinatorer, som evaluator har inter-

viewet, at spørgeskemaet i højere grad kunne tage hensyn til, at nogle af forældre f.eks. kan 

være udfordret af analfabetisme, og at det, at skulle udfylde en skriftlig evaluering, derfor kan 

føles som et nederlag, der modarbejder det element af empowerment, som ellers er kendeteg-

nende for workshoppen. Det er derfor evaluators vurdering, at både projektholder og evaluator 

bør være opmærksom på sproglige udfordringer som disse i fremtidige evalueringer af lig-

nende projekter. 

 

5.3 EN VEDKOMMENDE OG VELLYKKET WORKSHOP 

På de tre observationer fremgår det tydeligt for evaluator, at C:NTACT har udarbejdet en rele-

vant og interessant workshop, hvor det løsningsorienterede samarbejde mellem facilitator og 

forældre er i fokus.  

 

Det fremgår af samtale med C:NTACTs projektledelse, at det indledningsvist var planlagt, at 

workshoppen udelukkende skulle faciliteres af kunstnerisk medarbejder, Wahid Sui, men at man 

undervejs i processen besluttede sig for at denne opgave skulle løftes i fællesskab mellem 

Wahid og projektleder Mary Tesfay: ”Hen ad vejen fandt vi ud af, at den her ’ping pong’ funge-

rede rigtig godt, fordi vi hver især kan noget forskelligt og kan supplere hinanden. Så selvom det 

ikke var tiltænkt, at vi begge skulle ud og afvikle hver gang, er det dét, som er sket, fordi det har 

fungeret bedst”. Det er evaluators vurdering, at beslutningen om den fælles facilitering af work-

shoppen har fungeret særdeles godt, og at samspillet mellem de to facilitatorer har bidraget 

yderligere til, at forældrene har kunnet identificere sig med workshoppens og dens indhold. På 

hver af de tre observationer har evaluator erfaret, at både Wahid og Mary bidrager til forældre-

diskussioner med egne erfaringer og refleksioner, og at det især er dette, som er med til at 

skabe et trygt og rart rum, hvor forældrene får mod på at dele deres tanker om online adfærd.  
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Evaluator har særligt bidt mærke i, at de to facilitatorer rammesætter workshoppen ud fra en 

analogi om færdselsregler, som især resonerer hos forældrene. Her fremhæves det, at man som 

forælder sandsynligvis ikke ville give sit barn nøglen til bilen og lade det køre en tur, uden først 

at sætte det grundigt ind i færdselsreglerne, men at mange forældre ofte gør præcis dette, når 

de forærer deres børn computere og mobiltelefoner, uden at tale med dem om, hvordan man 

begår sig på nettet. Det er evaluators vurdering, at denne sammenligning i høj grad skaber re-

fleksion hos forældrene, fordi den tydeliggør, hvorfor det er vigtigt at tale med sine børn om 

onlineadfærd, og hvorfor det så nemt kan gå galt, når børn færdes på nettet. I forlængelse af 

dette, vurderer evaluator på baggrund af observationerne, at det er en stor styrke for workshop-

pen, at både Mary og Wahid italesætter egne strategier for skærmbrug, idet mange af foræl-

drene efterlyser konkrete råd og regler til, hvordan de kan hjælpe deres børn med at navigere 

på nettet. Det fremgår tydeligt i workshoppen, at det er op til forældrene selv at finde den løs-

ning, som bedst passer dem og deres børn, men evaluator vurderer alligevel, at forældrene 

finder det brugbart at høre om andre forældres strategier og valg, idet dette giver gode bud på 

konkrete måder at gå til emnet på. 
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6 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 
I dette afsnit fremgår resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, som er lavet i forbindelse 

med evalueringen af ”Hvad laver dit barn på nettet?”. 

6.1 METODISKE OVERVEJELSER 
Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på 50 besvarelser fra forældre, som til sammen har del-

taget på 5 forskellige workshops. Spørgeskemabesvarelserne repræsenterer dermed ca. en 

tredjedel (32,9 %) af de forældre, som har deltaget på de i alt 8 afviklede workshops. Spørge-

skemaet er uddelt og udfyldt manuelt i forlængelse af de respektive workshops, da projekthol-

der og evaluator har vurderet, at dette ville sikre den højest mulige svarprocent. Det fremgår af 

datamaterialet, at der er indsamlet spørgeskemabesvarelser fra en del flere forældre end de 50, 

som præsenteres i denne evaluering, men at disse er sorteret fra, da der desværre er en del 

ufuldstændige eller ugyldige besvarelser. Evaluator vurderer, at de ufuldstændige besvarelser 

sandsynligvis skyldes de tidligere nævnte udfordringer med sprogbarrierer eller manglende tid 

til at udfylde spørgeskemaet på de enkelte workshops. Det er i forlængelse af dette vigtigt at 

bemærke, at det ikke kan udelukkes, at nogle af spørgeskemabesvarelserne kan være påvirket 

af de sprogbarrierer, som nævnes i afsnittet omkring deltagerobservation. Som beskrevet erfa-

rerede evaluator på enkelte af de afviklede workshops, at nogle af forældrene havde meget 

svært ved at læse og forstå indholdet i spørgeskemaet, og at de derfor har udfyldt skemaerne 

under vejledning af en familiekoordinator eller en workshopfacilitator. Derudover kan eventu-

elle sproglige vanskeligheder betyde, at nogle forældre har svaret på spørgsmål, som de ikke 

til fulde har forstået. Disse faktorer kan naturligvis have påvirket besvarelserne og dermed ud-

faldet af spørgeskemaets resultater, men evaluator har så vidt muligt forsøgt at frasortere besva-

relser, der virkede ufærdige, eller som på anden måde var udfyldt på en måde, der var selvmod-

sigende eller inkonsistent. Evaluator vurderer derfor, at de 50 besvarelser udgør et tilstrækkeligt 

grundlag til at evaluere projektet, idet disse også understøttes af kvalitative interviews. Spørge-

skemaundersøgelsens resultater kan og bør derfor betragtes som et reelt udtryk for forældre-

gruppens holdninger til workshoppen.  

 

6.2 OVERORDNET OM MÅLGRUPPEN 

Som beskrevet i afsnittet om projektets baggrund, så er mål-

gruppen for ”Hvad laver dit barn på nettet?” forældre i Køben-

havns Kommune, der har børn i alderen ca. 10-18 år.  

 

Spørgeskemaundersøgelsens besvarelser repræsenterer 50 

forældre, som har deltaget i workshoppen, og forældregruppen 

består af 36 mødre og 14 fædre, der har en gennemsnitsalder 

på ca. 45 år (44,78). Den yngste forælder i respondentgruppen 

er 33 år, mens den ældste er 65 år. 

 

Det fremgår desværre ikke af data, hvilke alderstrin forældre-

gruppens børn repræsenterer, men det fremgår dog, at 2 af de 

TABEL 1: FORÆLDREGRUPPEN  
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50 forældre har børn, der ikke færdes på nettet. Evaluator går ud fra, at dette skyldes, at de to 

forældre har børn, som er for unge til at have egen mobiltelefon eller computer, men vurderer 

alligevel, at workshoppen har været relevant for alle forældretyper, og at de to forældres besva-

relser derfor stadig er relevante for evalueringen af projektet.  

 

Ud fra tabel 2 fremgår det, at 24 forældre (48 %) ofte eller meget ofte taler med deres børn om, 

hvad de laver online. Dette betyder således, at godt halvdelen af forældrene jævnligt har talt 

med deres børn om onlineadfærd, inden de deltog i workshoppen. Dette tal stemmer således 

godt overens med den undersøgelse fra Børns Vilkår, som projektholder har benyttet som vi-

densgrundlag for udvikling af workshoppen. Her fremgik det, at hhv. 51 % og 52 % af forældre 

til børn i 4. og 7. klasse udviser interesse for, hvad deres børn laver på sociale medier. Det frem-

går af besvarelserne, at størstedelen af de resterende 26 forældre spørger ind til deres børns 

onlinevaner en gang imellem (22 forældre, 44 %), mens meget få sjældent (3 forældre, 6 %) eller 

aldrig (1 forælder, 2 %) spørger ind til dette.  

 

TABEL 2: DIALOG MED BØRN FORUD FOR WORKSHOP 

 
 

Besvarelserne i tabel 2 indikerer således, at C:NTACTs fokus på forældre som digitale rollemo-

deller taler ind i et reelt behov, idet ca. halvdelen af de adspurgte forældre kun taler med deres 

børn om onlinevaner en gang imellem, sjældent eller aldrig.  

 

I forlængelse af besvarelserne, som viser, hvor ofte forældrene taler med deres børn om online 

færden, er det selvfølgelig relevant at vide, om forældrene har talt mere med deres børn efter 

workshoppen. Dette har imidlertid ikke været muligt at spørge om, da spørgeskemaet som be-

skrevet er udfyldt i umiddelbar forlængelse af workshoppens afvikling. Evalueringen kan der-

med ikke belyse, hvorvidt workshoppen er resulteret i en konkret adfærdsændring blandt for-

ældrene. Spørgeskemaet belyser imidlertid forældrenes vurderinger af, hvorvidt workshoppen 
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har motiveret dem til at tale mere med deres børn om digitale medier og online liv, hvilket frem-

går af nedenstående tabel 3. 

 

TABEL 3: MOTIVATION FOR ØGET DIALOG MED BØRN 

 
 

37 forældre (54 %) svarer, at workshoppen i høj eller meget høj grad motiverede dem til at tale 

oftere med deres børn om onlineadfærd. 9 forældre (18 %) har svaret, at de i nogen grad er 

motiverede til at tale oftere med deres børn, mens 2 forældre (4 %) svarede, at de i lav eller 

meget lav grad er motiverede til at tale oftere med deres børn. 2 forældre (4 %) svarede ”Ved 

ikke”. Det fremgår således af spørgeskemabesvarelserne, at 46 ud af de 50 forældre (92 %) i 

nogen, høj eller meget høj grad er motiveret til at tale oftere med deres børn om, hvad de laver, 

når de er på nettet. Spørgeskemabesvarelserne indikerer dermed, at workshoppen faktisk bi-

drager til det ønskede mål om at understøtte forældre i at indgå i dialog med deres børn om 

børnenes digitale liv og online færden.  

 

I forlængelse af forældrenes besvarelser på spørgsmålet om, hvorvidt workshoppen har moti-

veret dem til at tale oftere med deres børn, er det relevant at se på, hvilke emner de føler sig 

motiverede til at tale mere om. Dette fremgår af tabel 4A og 4B, som illustrerer de formål, som 

særligt motiverer forældrene til at tale med deres børn. Her er det vigtigt at notere, at foræl-

drene har haft mulighed for at vælge flere svarkategorier, og at tallene i tabellerne derfor ikke 

samlet summerer til 50 (antal forældre) eller 100 (procent). Frekvenserne for de enkelte svarka-

tegorier skal læses selvstændigt, idet de angiver en andel ud fra det samlede antal forældre 

(dvs. 50).  Der er i alt givet 104 besvarelser, hvilket betyder, at forældrene i gennemsnit har valgt 

ca. to af de fire foreslåede formål, som særlige motivationsfaktorer for at tale med deres børn. 

 

Det fremgår af tabel 4A, at størstedelen af forældrene har svaret, at formålet med at tale oftere 

med deres børn er ”For at få en forståelse af den del af deres liv, der foregår online” (33 forældre, 
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dvs. 66 %) samt ”For at kunne tale med dem, hvis de oplever noget ubehageligt online” (26 for-

ældre, dvs. 52 %). Formålet ”For at undgå, at de bevæger sig i usunde miljøer online” er angivet 

af 22 forældre (44 %), mens ”For at undgå, at de selv opfører sig ubehageligt over for andre 

online” er angivet af 20 forældre (40 %). En enkelt forælder (2 %) har svaret ”Ved ikke”, mens 2 

forældre (4 %) har svaret ”Andet”. Under uddybelserne af ”Andet”-besvarelserne har de to for-

ældre skrevet ”Initiativ og fokus på, hvad barnet beskæftiger sig med” samt ”At interessere sig 

for barnet”. 

 

TABEL 4A: MED HVILKE FORMÅL ER DU SÆRLIGT MOTIVERET TIL AT TALE MED DIT BARN OM, HVAD DET LAVER ONLINE? 

 

TABEL 4B: MED HVILKE FORMÅL ER DU SÆRLIGT MOTIVERET TIL AT TALE MED DIT BARN OM, HVAD DET LAVER ONLINE 
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Det fremgår af tallene fra tabel 4A og 4B, at hver af de fire formål, der er angivet som svarmulig-

heder har en relativt stor (40-66 %) tilslutning i forældregruppen, og at de derfor alle fire må 

anses som formål, der er vigtige for forældrene. Ud fra tabel 4A og 4B er det ligeledes værd at 

bemærke, at dét, at forstå børnenes online liv og at kunne tale om ubehagelige oplevelser, har 

fået flere forældrebesvarelser end formålet ”For at undgå, at de bevæger sig i usunde miljøer 

online”. Evaluator vurderer, at dette fund understøtter projektholders valg om at rammesætte 

workshoppen omkring et fokus på negative online fællesskaber, frem for på ekstremisme og 

radikalisering, da besvarelserne indikerer, at det i højere grad er ”ubehagelige oplevelser” end 

”usunde miljøer”, der optager forældrene. Forældrene besvarelser kan naturligvis skyldes, at 

workshoppen netop sætter større fokus på ubehagelige oplevelser, end på konkrete usunde 

fællesskaber, og at forældrene derfor i højere grad har fokuseret på disse formål. Evaluator vur-

derer imidlertid, at de kvalitative observationer og interviews indikerer, at denne rammesætning 

har været korrekt, og at forældrenes besvarelser ligeledes kan ses som en indikation på dette.  

 

6.3 VURDERING AF WORKSHOPPENS ENKELTDELE 

Som det fremgår i ovenstående afsnit, mener de 50 forældre generelt, at workshoppen har mo-

tiveret dem til at tale mere med deres børn om online liv og digital adfærd. I nærværende afsnit 

undersøges det yderligere, hvordan de forskellige dele af workshoppen har bidraget til dette. 

6.3.1 DEN PERSONLIGE FORTÆLLING 

Den personlige fortælling har indgået som et workshopelement på 2 af de 5 workshops, som er 

repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen. Det er derfor vigtigt at notere sig, at det kun er 20 

forældre, som har set den personlige fortælling, og at nedenstående tabel derfor kun afspejler 

20 besvarelser ud af de 50 forældre, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.  

 

TABEL 5: I HVOR HØJ GRAD GAV DEN PERSONLIGE FORTÆLLING DIG STOF TIL EFTERTANKE SOM FORÆLDER? 
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Som det fremgår af tabel 5 har i alt 12 forældre (60 % af de 20) svaret, at den personlige fortæl-

ling i høj eller meget høj grad har givet dem stof til eftertanke. 6 forældre (30 %) svarer, at for-

tællingen i nogen grad har givet dem stof til eftertanke, mens en enkelt (5 %) svarer, at fortæl-

lingen kun i lav grad har givet stof til eftertanke og en (5 %) svarer ”Ved ikke”. Den personlige 

fortælling handler, som tidligere beskrevet, om en ung mand, der bliver en del af et ekstremt 

hooliganmiljø, og selvom fortællingen ikke tager udgangspunkt i et online fællesskab, så svarer 

90 % af de 20 forældre, som har hørt fortællingen, at den i nogen, høj eller meget høj grad har 

givet stof til eftertanke. 

6.3.2 VIDEOERNE 

Ser vi på videoerne, er det igen samtlige 50 forældre, der har besvaret spørgeskemaet, og her 

fremgår det, at 46 (92 %) af de 50 forældre mener, at videoerne og den efterfølgende fælles 

diskussion var relevante for dem i nogen, høj eller meget høj grad. Her er det dog centralt at 

fremhæve, at 44 % af forældrene svarer ”i nogen grad”, hvilket kan indikere, at forældrene kun 

vurderer dele af videomaterialet relevant. Besvarelserne tegner dog stadig et overvejende po-

sitivt billede af videoerne og forældrenes vurdering af deres relevans på workshoppen. Det er 

således kun 2 forældre (4 %), der har svaret, at videoerne kun i lav eller meget lav grad var rele-

vante, mens der ligeledes kun er 2 forældre (4 %), som har svaret ”Ved ikke”. 

 

TABEL 6: I HVOR HØJ GRAD FANDT DU VIDEOERNE OG DEN FÆLLES DISKUSSION RELEVANT FOR DIG SOM FORÆLDER? 

 
 

For at belyse videoernes relevans ift. at understøtte målet om dialog mellem forældre og børn, 

så er det relevant at se på, hvorvidt forældrene mener, at videoerne gav dem idéer til, hvordan 

de kan involvere sig mere i deres børns online liv. Det fremgår af tabel 7, at 70 % af forældrene 

(35) mener, at videoerne og den efterfølgende fælles diskussion gav dem idéer til, hvordan de 

kan involvere sig i børnenes online liv. 22 % af forældrene (11) svarer, at de ikke har fået gode 



24 

 

 

idéer fra workshoppen, mens de sidste 8 % (4 forældre) svarer ”Ved ikke”. Sammenligner vi disse 

resultater med tallene fra tabel 6 kan vi se, at selvom 92 % af forældrene i nogen, høj eller meget 

høj grad fandt videoerne relevante, så er det kun 70 %, der mener, at videoerne gav dem kon-

krete idéer til at involvere sig i deres børns online liv. Dette indikerer således, at videoerne i 

højere grad skaber grundlag for refleksion hos forældrene, men at de i mindre grad bidrager 

med forslag til konkret praksis, og at dette derfor kunne være et fokuspunkt, som man fokuse-

rede yderligere på fremadrettet.  

 

TABEL 7: GAV VIDEOERNE OG DEN FÆLLES DISKUSSION DIG IDÉER TIL, HVORDAN DU KAN INVOLVERE DIG I DIT BARNS 

ONLINE LIV? 

 

6.3.3 FORUMTEATERSTYKKET: ”PIZZAGATE” 

Det sidste af de tre workshopelementer er forumteaterstykket ”Pizzagate”, der handler om en 

ung dreng, som på internettet har læst, at corona er et statsligt instrument, som Bill Gates har 

opfundet for at kontrollere verdensbefolkningen. Dette bliver udgangspunktet for en stor kon-

flikt mellem drengen og hans forældre. Forumteatrets primære formål har ifølge projektholder 

været at skabe en interaktiv workshop, som opfordrer forældrene til at engagere sig og tage 

aktiv del i den konflikt, som udspiller sig på scenen. En del af evalueringen består derfor i at 

vurdere, hvorvidt forumteaterstykket er lykkedes med dette. 

 

I dette afsnit er det vigtigt at bemærke, at der har været en ugyldig besvarelse i data, og at 

afsnittets resultater derfor baseres på 49, og ikke 50, forældrebesvarelser. Procenttal angivet i 

parentes viser derfor den procentuelle fordeling ud af de 49 besvarelser. 
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Som det fremgår af tabel 8, vurderer 47 forældre (95,9 %), at de fandt samspillet mellem foræl-

dre og skuespillere enten godt eller rigtigt godt. 2 forældre (4,08 %) vurderer, at samspillet 

hverken var godt eller dårligt. Det fremgår dermed af besvarelserne, at forældrene i overve-

jende grad har fundet samspillet mellem dem selv og skuespillerne godt, og at dette må forven-

tes at have bidraget til teaterstykkets virkning hos målgruppen, idet forumteatrets grundsten er 

dialog og samarbejde mellem skuespillere og publikum. 

 

TABEL 8: HVORDAN VURDERER DU, AT SAMSPILLET MELLEM SKUESPILLERE GOG PUBLIKUM FUNGEREDE UNDERVEJS? 

 

 

For at yderligere at belyse, hvorvidt forumteaterstykket har været en væsentlig faktor for foræl-

drenes vurdering af workshoppen som relevant, har vi spurgt forældrene, om forumteatret fik 

dem til at reflektere over, hvordan man som forældre kan løse konflikter med sine børn. Besva-

relserne fremgår af tabel 9, hvor vi kan se, at 43 af de 49 forældre (87,76 %) svarer, at forumte-

atret fik dem til at reflektere, mens 4 forældre (8,16 %) svarer, at stykket ikke fik dem til at reflek-

tere over deres egen rolle som forældre, når det kommer til konflikter om onlineadfærd. 2 for-

ældre (4,08 %) har svaret ”Ved ikke”. Her er det altså en relativt stor andel af forældrene, som 

mener, at forumteatret har bidraget til en øget refleksion omkring deres egne roller ift. de kon-

flikter, som kan opstå på baggrund af brug af digitale medier. 

 

Både tabel 8 og 9 viser således, at størstedelen af forældregruppen svarer positivt om forumte-

atret og dets betydning for workshoppen. Dette fund stemmer ydermere overens med resulta-

terne fra observationerne, spørgeskemaets uddybende besvarelser, samt de kvalitative inter-

views med forældre samt familie- og netværkskoordinatorer. 
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TABEL 9: FIK FORUMTEATRET DIG TIL AT REFLEKTERE OVER, HVORDAN MAN SOM FORÆLDRE KAN LØSE KONKLIKTER? 

 
 

Sammenholder vi tabellerne for forumteaterstykket med tabel 5, 6 og 7, som viste andelen af 

forældre, der vurderede forældrenes holdninger til den personlige fortælling og videoerne, så 

fremgår det, at forældrene generelt har været meget positivt indstillede overfor alle workshop-

pens dele. Da spørgeskemabesvarelserne for hver af de tre workshopelementer som beskrevet 

er baseret på forskellige antal forældrebesvarelser (hhv. 20, 50 og 49) er det imidlertid svært at 

sammenligne tallene og sige noget om hvorvidt nogle workshopdele har fungeret bedre end 

andre. En sammenligning af de forskellige workshopdele og deres relevans vil derfor indgå som 

en del af gennemgangen af det kvalitative materiale. 

 

6.4 OVERORDNET VURDERING AF WORKSHOPPEN 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, har forældregruppen generelt været positivt indstillet 

overfor workshoppens elementer, idet størstedelen af forældrene vurderer, at fortællingen, vi-

deoerne og teaterstykket har givet stof til eftertanke og videre refleksion samt idéer til, hvordan 

man involverer sig mere i sine børns online liv. Disse tendenser understøttes i høj grad i de be-

svarelser, som omhandler forældrenes overordnede vurdering af workshoppen. Som det frem-

går af tabel 10, har 23 forældre (46 %) vurderet, at workshoppen var god, mens tilsvarende 23 

(46 %) har vurderet workshoppen som rigtig god. Kun 4 forældre (8%) svarer, at workshoppen 

hverken var god eller dårlig, og ingen af forældrene vurderer, at workshoppen var enten dårlig 

eller meget dårlig. I alt har 46 ud af de 50 forældre (92 %) svaret, at de overordnet vurderer 

workshoppen som god eller rigtig god. Det vil således sige, at lidt over 9 ud af 10 forældre er 

positivt indstillet overfor workshoppen og dens indhold. Denne tendens begrundes yderligere 
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af tallene i tabel 11, som viser, at 44 forældre (88 %) finder workshoppen relevant for deres rolle 

som forældre, mens 3 (6 %) svarer, at workshoppen hverken var relevant eller irrelevant. Yderli-

gere 3 forældre (6 %) vurderer, at workshoppen var mindre relevant. Den procentvise andel, 

som er positivt indstillet til spørgsmålet om workshoppens relevans for forældre, er således en 

smule mindre, end andelen af forældre, som er positive i deres overordnede vurdering af work-

shoppen (88 % ift. 92 %). Sammenlagt viser de to tabeller dog, at langt størstedelen af foræl-

drene generelt mener, at workshoppen er både god og relevant for deres rolle som forældre. 

 

TABEL 10: HVAD ER DIN OVERORDNEDE VURDERING AF WORKSHOPPEN? 

 

 

TABEL 11: I HVOR HØJ GRAD FANDT DU WORKSHOPPEN RELEVANT FOR DIG SOM FORÆLDER? 
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I tabel 12 fremgår den procentvise fordeling af forældre, som har svaret på spørgsmålet om, 

hvorvidt de har lært noget nyt til workshoppen eller ej. Her svarer 33 forældre (66 %), at de har 

lært noget nyt, mens 10 forældre (20 %) ikke vurderer, at de har taget ny viden med sig fra 

workshoppen. 7 forældre (14 %) har svaret ”Ved ikke”.  

 

TABEL 12: LÆRTE DU NOGET NYT TIL WORKSHOPPEN? 

 

 

Selvom det kun er 66 % af forældrene, der mener, at de har lært noget nyt, så bør dette ikke 

nødvendigvis tolkes negativt, da tallene i tabel 10 og 11 stadig indikerer, at forældrene i vid 

udstrækning har været tilfredse med workshoppen. De kan således sagtens have fundet den 

både relevant og interessant, selvom de ikke vurderer, at de har lært noget nyt. Som beskrevet 

i afsnittet om målgruppens baggrund, så er det kun en enkelt af de 50 forældre, som svarer, at 

de aldrig taler med deres børn om online adfærd, og man må derfor gå ud fra, at emnet ”online 

adfærd og digitale medier” som udgangspunkt ikke opfattes som nyt for mange af forældrene.  

 

I tabel 13 fremgår det, hvilke emner forældre har lært noget nyt om. Her er det igen vigtigt at 

bemærke, at tabellen kun rummer svar fra de 33 forældre, som har lært noget nyt på workshop-

pen. Derudover har forældrene haft mulighed for at vælge flere svarkategorier, og tallene i ta-

bellen summerer derfor ikke til 33 (antal forældre). Frekvenserne for de enkelte svarkategorier 

skal læses selvstændigt, idet de angiver en andel ud fra det samlede antal forældre (dvs. 33). 

Der er i alt angivet 60 besvarelser på spørgsmålet, og der er således i gennemsnit angivet lidt 

under 2 emner pr. forælder. 

 

Ser vi på de enkelte besvarelser, kan vi se, at flest forældre (14 af de 33, dvs. 42,42 %) har svaret, 

at de fik ny viden om ”Forældres rolle i forhold til børns færden online”. Herefter kommer ”Digital 

adfærd blandt børn” og ”Hvordan man som forælder kan tale med sit barn om færden på nettet”, 

som hver især er angivet af 13 forældre (39,39 %). 6 forældre (18,18 %) har angivet, at de har 
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fået ny viden om hhv. ”Negative fællesskaber online” og ”Konsekvenser af børns brug af nettet 

og digitale medier”, mens 3 forældre (9,09 %) har svaret ”Ved ikke”. Det er interessant at be-

mærke, at flest forældre angiver at have fået ny viden om emner, der relaterer sig til forældre-

rollen, mens emnet ”Negative fællesskaber online” kun vælges af 6 ud af de 33 forældre. Dette 

indikerer først og fremmest, at C:NTACTS fokus på negative fællesskaber ikke umiddelbart er 

det, der fremstår som det primære læringsmål for forældrene på workshoppen. Dette er i og for 

sig et væsentligt fund, da C:NTACT selv fremhæver dette emne som centralt for udviklingen af 

workshoppen. Det fremgår dog også af interview med projektledelsen, at projektholder har væ-

ret forbeholden overfor at inddrage konkrete eksempler på sådanne fællesskaber, idet man har 

vurderet, at dette potentielt kunne virke afskrækkende eller skabe grobund for uhensigtsmæs-

sige fordomme blandt forældrene. Det er derfor også et væsentligt fund, at så stor den andel af 

forældrene angiver, at de har fået ny viden om emner, der relaterer sig til forældrerollen, idet 

C:NTACT – efter evaluators vurdering – har lagt et stort arbejde i at udvikle en workshop, som 

fokuserer på styrken i at uddanne forældre som digitale rollemodeller for deres børn. Desuagtet 

at blot 6 forældre angiver, at de har fået konkret viden om negative online fællesskaber, så indi-

kerer tallene for emnerne vedr. forældres rolle, at forældrene alligevel føler sig bedre rustet til 

at tale med deres børn om, hvordan man færdes på nettet, og dermed også, hvordan man na-

vigerer udenom negative fællesskaber. 

 

TABEL 13: HVILKE EMNER FIK DU NY VIDEN OM? 

 

NB! Bemærk, at kun 33 forældre har besvaret dette spørgsmål 

 



30 

 

 

Det fremgår ligeledes af tabel 13, at 5 forældre har svaret ”Andet” til spørgsmålet om, hvilke 

emner de har fået ny viden om. ”Andet”-besvarelserne er uddybet i tabel 14, hvor de fem foræl-

dre bl.a. nævner kommunikation og dialogformer, som vigtige vidensbidrag fra workshoppen.  

 

TABEL 14: HVILKE EMNER FIK DU NY VIDEN OM? ”ANDET”-BESVARELSER  

 

 

I tabel 15 fremgår en sammenfatning af de fritekstbesvarelser, som 29 af de 50 forældre har 

givet til spørgsmålet om, hvad de særligt vil tage med sig fra workshoppen. 

 

TABEL 15: BESVARELSER PÅ SPØRGSMÅLET ”HVAD VIL DU SÆRLIGT TAGE MED DIG FRA WORKSHOPPEN I DAG?” 
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En stor del af forældrene nævner nysgerrighed og interesse for børnenes adfærd og oplevelser, 

som en af de vigtigste ting, de har taget med sig workshoppen, og en stor andel fremhæver 

ligeledes refleksion over forældrerollen, som et væsentligt output. Derudover fremhæver foræl-

drene fokus på at hjælpe børnene med at rammesætte deres digitale færden, samt vigtigheden 

af dialog og kommunikation med barnet. I tabel 16 illustreres tre udvalgte citater fra besvarelser 

på, hvad forældrene særligt tager med sig fra workshoppen. 

 

TABEL 16: EKSEMPLER PÅ FORÆLDEBESVARELSER 

 

 

Slutteligt nævner flere af forældrene forumteaterstykket som noget af det, de særligt vil tage 

med sige videre. Her nævner forældrene bl.a., at stykket var ”inspirerende” og at C:NTACT ”var 

virkelig gode til at involvere og gøre publikum aktive og åbne”. En anden forælder fortæller, at 

forumteaterstykket var ”godt som igangsættende for dialog blandt deltagerne”. Her ses således 

en indikation på, at det særligt er forumteaterstykket, som bidrager til workshoppens succes, 

idet flere af forældrene vælger at fremhæve dette som et selvstændigt element, de tager med 

sig fra workshoppen. 

 

Som sidste del af spørgeskemaundersøgelsen er forældrene blevet spurgt om, hvorvidt de har 

forslag til forbedringer af workshoppen. 11 af de 50 forældre har besvaret dette spørgsmål, og 

besvarelserne er sammenfattet i tabel 17, hvor det fremgår, at det er en generel tendens i de 11 

besvarelser, at forældrene efterspørger mere tid til fælles diskussion på baggrund af videoerne 

og forumteaterstykket. De resterende besvarelser omhandler bl.a. forumteaterstykket, idet 2 af 

forældrene mener, at teaterstykket var for ”stereotypt” og ”firkantet”, mens andre har skrevet, at 

de gerne så, at workshoppen indeholdt mere forumteater. Derudover efterlyser flere af 
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forældrene mere fokus på fastsættelse af fælles regler for, hvordan børnene skal færdes online. 

Evaluator vurderer dog ikke, at dette forslag lægger inden for rammen af projektet, idet formålet 

med workshoppen er at facilitere dialog og refleksion, således at forældrene efterfølgende – 

enkeltvis eller i fællesskab – kan fastsætte regler og rammer for børnenes digitale liv. 

 

TABEL 17: SAMMENFATNING AF BESVARELSER PÅ SPØRGSMÅLET ”HAR DU FORSLAG TIL FORBEDRINGER AF WORK-

SHOPPEN ELLER DELE AF WORKSHOPPEN?” 

 

Sammenholder man besvarelserne i tabel 17 med forældrenes overordnede vurdering af work-

shoppen, så fremgår det, at en del af forældrene mener, at workshoppens tidsramme på 2 timer 

er for kort ift. at kunne nå at drøfte video- og forumteaterscenarier, egne erfaringer og fælles 

rammesætning af regler for online liv. Dette er en væsentlig pointe, idet projektholder kunne 

inkorporere dette forslag i fremtidige workshops og dermed øge forældreengagementet ved 

at udvide tidsrammen for fælles diskussion. Ud fra besvarelserne om den forældrenes vurdering 

af de respektive workshopelementers relevans vil det dog være uhensigtsmæssigt at nedjustere 

andre dele af workshoppen for at kunne prioritere mere fælles dialog. Forældrenes ønske om 

mere tid til fælles diskussion kan i stedet ses som en indikation på, at workshoppen rent faktisk 

fungerer som et fælles afsæt for dialog blandt forældrene, og at workshoppen dermed lever op 

til kriteriet om at give forældrene konkrete redskaber til, hvordan de kan skabe konstruktiv og 

tillidsfuld dialog om børnenes brug af digitale medier.  
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7 INTERVIEWS OG FOKUSGRUPPE 
I dette afsnit præsenteres væsentlige fund fra de kvalitative interviews med forældre, der har 

deltaget i workshoppen, samt to familie- og netværkskoordinatorer fra boligsociale helhedspla-

ner, som ligeledes har deltaget på en workshop. 

  

7.1 INTERVIEWS MED FORÆLDRE 

Evalueringens kvalitative forældredata består af 8 interviews med forældre, hvoraf 3 har deltaget 

i en fokusgruppe og 5 har deltaget i individuelle interviews. Forældrene i fokusgruppen og de 

fem interviews dækker i alt tre af de otte workshops, som er afviklet i løbet af projektperioden. 

 

Fælles for de interviewede forældre er, at de generelt er meget begejstrede for workshoppen, 

og især for forumteaterstykket, som de oplever som særligt inkluderende og brugbart ift. videre 

dialog med deres egne børn. I fokusgruppen, som består af forældre fra en forældregruppe i 

en boligsocial helhedsplan, fortæller informanterne, at de oplever stor bekymring for deres 

børn, når det kommer til digitale medier, fordi børnene ”skaber noget nyt derinde”, som foræl-

drene kan have svært ved at forstå. Derudover fremhæver de, at det er svært, at børnene har 

stærke fællesskaber på de sociale medier, og at de derfor kan opleve at blive holdt udenfor i 

skolen, hvis ikke de får lov til at indgå i de fællesskaber, som eksisterer online. I forlængelse af 

dette, forklarer en af informanterne, at de efter workshoppen har haft mange fælles snakke om, 

hvad de hver især mener, at deres børn må og ikke må lave på nettet. Informanten fortæller, at 

workshoppen har været med til at drive denne dialog, hvilket får en af de andre forældre til at 

indskyde: 

 

”Ja, også bare sådan at finde ud af, hvad kunne jeg egentlig gøre anderledes, altså hvordan ville 

det så være, hvis jeg gjorde noget anderledes. Det var spændende, synes jeg. Også fordi der var 

den her interaktion imellem os hele tiden […] Så er der jo mange forskellige, hvad kan man 

sige, måder at håndtere tingene på lige pludselig - så har man flere redskaber. Så jeg synes 

egentlig, at det var ret spændende. Også fordi, man trækker jo også på andres erfaringer. Man 

lærer af hinanden jo”. 

- Forælder fra workshop. 

 

Af citatet fremgår det tydeligt, at den pågældende forælder oplever det som både spændende 

og lærerigt at høre de andre forældres holdninger til digitale medier, og at hun kan bruge dette 

til at reflektere over sit eget perspektiv på emnet. Dette understøtter således konklusionerne fra 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor en stor del af forældrene vurderede, at workshoppen havde 

givet dem mulighed for at reflektere mere over deres egen rolle som forælder. I et af de andre 

interviews nævner en forælder ligeledes, at hun var meget glad for den erfaringsdeling, som 

skete i slutningen af workshoppen, fordi hun selv oplever at have meget svært ved at følge med 

i sine børns online liv. Den pågældende forælder fortæller i forlængelse af dette, at hendes børn 

ikke er særligt åbne omkring, hvad de laver på nettet, og at hun derfor er blevet bevidst om, at 

det er hende, som må være initiativtager til dialog ved at ”åbne samtalen og spørge ind”. 
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Generelt nævner alle 8 forældre ”genkendelighed” som et kerneelement i workshoppen – især 

i relation til facilitatorerne, videoerne og forumteaterstykket. Det nævnes bl.a. i et interview med 

en forælder, som fremhæver, at det er en stor styrke for workshoppen, at facilitatorerne selv har 

børn i den medievante alder, fordi det gør indholdet ”meget mere personligt” og forståeligt. 

Herudover nævner forældrene især videoen ”Bandoboi og Le France”, som omhandler grimt og 

negativt sprogbrug under online gaming. Mange af forældrene kan nikke genkendende til ne-

gativt sprogbrug i forbindelse med online spil, og flere af dem italesætter, at de har svært ved 

at regne ud, hvordan de skal håndtere det grimme sprog, fordi børnene – ligesom den unge 

mand i videoen – fortæller, at ”det er en del af spillet” og at ”alle de andre gør det samme”. Her 

oplever forældrene, at videoen vækker genklang og skaber udgangspunkt for at tale om den 

onlinekultur, som mange børn ukritisk træder ind i. En af forældrene nævner dog, at hun ikke 

havde kendskab til computerspillet FIFA, som spilles i videoen, og at hun derfor havde svært 

ved at forstå videoens kontekst og indhold. Hun nævner i stedet snapchat-videoen, som ”meget 

informativ”, idet hun ikke var klar over, at børn bruger sociale medier til f.eks. mobning. Den 

pågældende forælder fortæller derfor, at hun oplevede snapchat-videoen som meget brugbar, 

fordi den gav hende ”noget at tage udgangspunkt i”, og hun fortæller ligeledes, at hun efterføl-

gende har brugt videoen som et konkret eksempel til at starte dialog med sine børn. 

 

Overordnet er det forumteaterstykket, som de interviewede forældre er mest begejstrede for. 

Mange af dem nævner, at de kunne genkende sig selv i stykket, og at det var spændende, fordi 

det gav mulighed for at se sig selv udefra. En af forældrene fortæller, at konflikteskaleringen 

mellem forælder og barn var meget ”velvisualiseret”, og at hun kunne bruge strategierne til kon-

flikthåndtering umiddelbart efter workshoppen. Nogle af forældrene nævner dog også, at tea-

terstykket kunne virke lidt overdrevet, men at det var i orden, fordi de godt var klar over, at det 

var nødvendigt for at skabe en konflikt, som publikum kunne interagere med. Denne pointe 

fremgik ligeledes i det spørgeskemaundersøgelsen, hvor nogle af forældrene skrev, at forum-

teaterstykket var for ”stereotypt” og ”firkantet”. Det fremgår ligeledes af interview med projekt-

holder, at der på enkelte workshops var forældre, som havde meget svært ved at give sig hen 

til præmissen for teaterstykket, fordi de fandt det for karikeret eller stereotypt. Det er evaluators 

vurdering, at det selvfølgelig er uhensigtsmæssigt, at forældrene har sådanne holdninger til et 

af de centrale elementer i workshoppen, men det er ligeledes evaluators vurdering, at forumte-

aterstykkets formål er at fremføre tilspidsede scenarier, og at disse i en eller anden grad må 

fremstå karikerede for at publikum nemt kan forstå og identificere den centrale konflikt. Evalua-

tor vurderer derfor ikke, at teaterstykket burde nedtones eller omskrives, men nærmere at fo-

rumteaterets form og formål med fordel kunne ekspliciteres inden stykket fremføres, så foræl-

drene er bevidste om, at konflikten er dimensioneret op for forståelsens skyld. Det fremgår dog 

af både interviews og spørgeskemabesvarelser, at størstedelen af forældrene er meget positive 

omkring forumteaterstykket og dets indhold. En af forældrene fortæller f.eks.: 

 

”Jeg synes faktisk, at jeg nogle gange godt kan sidde lidt og tænke på den der scene, hvor 

den familie har haft [en konflikt], og jeg tænker på, hvad ville der ske, hvis man kunne - i stedet 

for - lægge en anden handling ind. Altså, i forhold til, hvis jeg kan se, at vi har en gentagende 

konflikt hjemme, så tænker jeg meget over den der scene, hvor jeg tænker ´Okay, hvis jeg nu 
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putter noget andet i, hvad vil der egentlig så ske?´ Så på den måde, så synes jeg faktisk, det har 

været godt for mig, for den har virkelig sat sig i min nethinde”. 

- Forælder fra workshop. 

 

Her fremgår det, at den pågældende forælder har fundet forumteaterstykket brugbart som et 

konkret redskab i sin egen forældrerolle, idet hun bruger det som et pejlemærke i forhold til 

konflikter, som hun selv oplever derhjemme. Mange af de andre forældre nævner ligeledes fo-

rumteaterstykket som et specifikt workshopelement, som gav dem et indblik i, hvad man ikke 

skal gøre, når man skal tale med sine børn om online adfærd. Flere af dem fremhæver, at foræl-

drene i stykket bliver meget ophidsede og højtråbende, fordi de ikke forstår eller er enige i 

sønnens online adfærd, og her fortæller forældrene, at de har tænkt meget over, hvordan man 

skal behandle og tale til sine børn. 

 

7.2 INTERVIEWS MED FAMILIE- OG NETVÆRKSKOORDINATORER 

I forlængelse af forældreinterviewene er der lavet interviews med to familie- og netværkskoor-

dinatorer fra to af de helhedsplaner, hvor C:NTACT har afviklet en workshop. De to koordinato-

rer er generelt meget tilfredse med workshoppen og mener, at den har bidraget positivt til de 

forældregrupper, som har deltaget. 

 

I relation til workshoppens enkeltdele understøtter familiekoordinatorernes udsagn generelt 

det billede, som fremgår af både forældreinterviews og spørgeskemaundersøgelsen. Den ene 

koordinator nævner f.eks., at forældrene blev meget rørt over den personlige fortælling om 

Lasse, som havde en fortid i hooliganmiljøet, men at historien lå meget langt væk fra forældre-

nes hverdagsforståelse, og at de havde svært ved at genkende sig selv i den. Den anden koor-

dinator nævner til gengæld videoerne og fortæller, at de havde nogle vigtige budskaber om 

sprogbrug på nettet, som hun synes, at forældrene kunne nikke genkendende til.  

 

I begge interviews nævner koordinatorerne, at der for enkelte forældre har været sproglige ud-

fordringer på workshoppen, men at de oplever, at forældrene alligevel har fået noget ud af at 

være med. I forbindelse med dette nævner den ene koordinator dog, at det vil være hensigts-

mæssigt at tænke ekstra over hastighed og tempo, når man formidler til forældre, der ikke har 

dansk som førstesprog. Her fremhæver hun igen den personlige fortælling om hooliganisme, 

idet hun vurderer, at den har indeholdt ord og vendinger, som har været udfordrende for nogle 

forældre. Hun påpeger dog også, at forældrene på efterfølgende møder har givet udtryk for, at 

de har fået en masse ud af workshoppen, selvom der har været enkelte dele, som de måske ikke 

har forstået til fulde. Evaluator vurderer derfor ikke, at sprogbarrierer bør ses som en udfordring, 

der har været til hinder for projektets afvikling eller succes, men nærmere at de udgør et udvik-

lingspotentiale, ud fra hvilket projektholder kan videreudvikle workshoppen og fremtidige pro-

jekter med lignende målgrupper. 

 

Slutteligt nævner begge koordinatorer, at forældrenes engagement har været væsentligt øget 

på grund af forumteateret, fordi det er et format, som inkluderer og aktiverer forældrene. Den 

ene koordinator fortæller om en mor, som normalt oplever det som grænseoverskridende at 
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stille sig op og tale foran andre, men som frivilligt overtog rollen som den ene forælder i forum-

teaterstykket. Koordinatoren oplevede, at dette var en stor inspiration for de andre forældre, og 

at det er en stor ressource for workshoppen, at forumteaterstykket giver forældrene mulighed 

for at ”indtage scenen”. Begge koordinatorer fremhæver derfor det interaktive element som en 

essentiel formidlingsform, fordi den ”medinddrager” forældrene: 

 

”Forskellen var her, at de blev inddraget i et skuespil, hvor de bidrog med deres viden for at løse 

en konflikt, så jeg synes virkelig, der var forskel. Jeg kunne godt lide tilgangen til det, og det er 

en god måde at inddrage dem på. Man kunne også bare have lavet et skuespil og illustreret det, 

men her valgte man at inddrage dem, og det er også det, jeg godt kan lide ved det her skuespil 

fra C:NTACT”. 

- Familie- og netværkskoordinator fra boligsocial helhedsplan. 

  

I forlængelse af dette nævner den ene af de to koordinatorer, at forumteaterstykket fungerer 

særdeles godt i helhedsplanens forældregruppe, fordi forældrene kan genkende sig selv i både 

skuespillerne og facilitatorgruppen. Hun fremhæver bl.a., at C:NTACT både inden og efter work-

shoppen er meget imødekommende overfor forældrene, og at de – udover projektet ”Hvad la-

ver dit barn på nettet?” – arbejder med en lang række projekter, som forældrene finder interes-

sante og genkendelige. Her nævner koordinatoren, at de i helhedsplanen har haft besøg af tre 

forskellige C:NTACT-projekter i løbet af det seneste år, og at de skyldes, at C:NTACT ”får fat i 

mennesker, der ikke særlig tit bliver repræsenteret”. Selvom koordinatoren ikke nævner dette i 

specifik relation til projektet ”Hvad laver dit barn på nettet?”, så vurderer evaluator, at denne 

udtalelse er et vidnesbyrd om det vedkommende og inkluderende arbejde, som C:NTACT laver 

i forbindelse med workshoppen. Som det fremgår af projektbeskrivelsen, er et af projektets pri-

mærmålgrupper forældre, som ikke umiddelbart benytter eller profiterer af de forældretilbud, 

der findes i normalindsatsen, eksempelvis som følge af sproglige udfordringer, udsathed, 

manglende engagement eller lignende. Evaluator vurderer derfor, at det må betragtes som et 

succeskriterie, at C:NTACT og deres workshop beskrives som inkluderende, inddragende og 

repræsentativ for målgruppen af familie- og netværkskoordinatorer, som arbejder med forældre 

i denne målgruppe. 
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