
SKÆRMTID
En fars uforståenhed overfor

sin søns forbrug af telefon



Mandag

Prolog
Min far synes jeg bruger for meget tid på 
min telefon. Vi har lavet en aftale. Jeg har 
slået Skærmtid til i en uge, så min telefon 
låser hver gang jeg har brugt den for  
længe. Vi er blevet enig om 3 timer om 
dagen. Hvis min telefon når at blive låst, 
inden dagen er omme, skal jeg lægger en 
50’er i krukken. Hvis ikke, så skal han  
lægge en i krukken. 
Lad udfordringen begynde.

Første dag i udfordringen er ikke gået alt 
for godt. Da klokken blev 15:24 blev min 
telefon låst. Min far synes det var meget 
sjovt da jeg kom med 50’eren til krukken.



Tirsdag
OnsdagI dag er det gået bedre. Altså jeg måtte  

stadig af med penge, men klokken blev 
først 18:51 før telefonen blev låst.

Min far kom ind med krukken for at jeg 
kunne aflevere en 50’er, men måtte skuffe 
ham, så han måtte punge ud.



Torsdag

Fredag

Jeg blev nysgering på hvor meget min far 
egentlig har brugt sin telefon. Det var kun 
47 minutter. Det viste sig så at han  
havde brugt sin tablet 4 timer og 43  
minutter i dag. Vi aftalte at han også  
puttede en i krukken i dag. Altså udover 
den jeg måtte putte i.

Jeg måtte af med penge igen i dag. Min far 
havde brugt sin tablet over 5 timer i. Han 
ville dog ikke af med penge igen, for det 
gælder jo kun telefonen, som han sagde.



Lørdag

Søndag

Klokken 16:54. 
Telefon låst. 
Penge i krukken.

Sidste dag. Sidste 50’er. 6 ud af de 7 dage 
har jeg måtte af med penge. Min far synes 
det er sjovt, selvom han sikkert bruger sin 
tablet mere end jeg bruger min telefon. 
Jeg er bare ikke sikke på han ved hvad jeg 
bruger min telefon til.  
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Epilog
Vi prøvede efterfølgende at kigge på hvad 
jeg har brugt min telefon til. Min far var  
sikker på jeg brugte den til spil og sociale  
medier. Det jeg havde brugt mest, var at 
læse bøger og ringe til bl.a. min bedstefar, 
faster og, når ja, min far. Pludselig var han 
ikke så sur over jeg brugte min telefon  
meget, så jeg fik de 400 kroner vi havde 
samlet sammen. Kan i øvrigt fortælle at 
min far havde brugt sin tablet 5 timer og 
12 minutter mere end jeg havde brugt min 
telefon i den uge.




