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1. fokusgruppeinterview 1 

Bilag 1: 
Spørgsmål til 1. fokusgruppeinterview 
 

Husk introduktion til emnet og deltagerne. 

LESS STRUCTURED: 

• Hvilken rolle spiller jeres mobiltelefoner i jeres hverdag? 

o Hvordan bruger I jeres mobiltelefoner? Og hvornår? 

• Hvilke ting synes I er positive ved smartphonen? - hvis de ikke automatisk går over i det 

negative, spørg om det efterfølgende. 

MORE STRUCTURED: 

• Hvilke sociale medier bruger I mest tid på og hvorfor? 

• Hvordan er jeres forhold til sociale medier? 

o Hvordan oplever I designet af de medier I bruger (afslappende/stressende prøv at 

undgå uddybning!)? 

o Hvilke følelser har I når I bruger SoMe? (F.eks. når I scroller, ser på/læser opslag fra 

venner/influencere…) 

o Hvilke dele af jeres liv, mener I de sociale medier har en positiv indvirkning på?  

o Hvilke dele mener I det har en forværrende indflydelse på?  

• Hvordan synes I jeres forbrug har ændret sig i løbet af den tid, hvor I har brugt medierne? 

• Hvor lang tid tror I selv I bruger på sociale medier om dagen?  

o Hvad føler I om den mængde af tid I bruger?  

o Hvis tiden på SoMe er et problem - hvorfor? og hvad synes I andre om det? 

• Har I prøvet at kontrollere jeres forbrug af sociale medier? Hvordan? 

o Hvordan kan du koble dig selv fra de sociale medier og fokusere på andre 

aktiviteter? 

WRAP UP: 

• I forhold til hele denne diskussion vi lige har haft, hvad vil I hver især sige var det vigtigste 

for os at fokusere på, når vi arbejder videre med denne undersøgelse? 

• Nogle sidste bemærkninger? 
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Transskription 
 

ANNA: Hej alle sammen! I må meget gerne unmute, hvis der er.  

JACOB: Hejsa! 

EVA: Hey! 

ANNA: Halløj! 

ANNA: Ja, altså, vi mangler to mere. Det bliver lidt lang tid, hvis vi venter, fordi de har 

ikke set beskeden. Så tænker vi, at vi starter bare nu. Altså hvis I kan tænde for video, så… 

JACOB: Fed baggrund! (griner) 

ANNA: Ja, det var ikke mening, men okay (griner) 

JACOB: Altså jeg har hvid baggrund, det er meget federe at have sådan et. Golden 

Bridge. 

ANNA: Ja, okay, det fordi vi testede det her, så… Nårh, okay. Ja, sådan der, så er det ikke 

noget San Francisco. Ja, halløj. Piger, I skal lige unmute. Halløj! Yes. Altså… Tak for I 

kunne komme! Vi er en projektgruppe på Roskilde Universitet, og vi laver lige en 

introduktionsrunde. Ja, vores interview foregår i form af fokusgruppeinterview, så vi stiller 

nogle spørgsmål til jer alle sammen, og så er det mening, hvor I må meget gerne 

diskutere med hinanden de her emner. Vores emne er, at vi vil fokusere på Skærmtid i 

vores projektopgave, og hvordan det påvirker unge, hvordan det påvirker studerendes 

forbrug af sociale medier. Så, ja, det er en lille introduktion på vores emne og vores 

projekt. Ja, hvis I bare introducerer jer selv for hinanden.  

EVA: Jeg hedder Eva.  

MILLE: Jeg hedder Mille.  

JACOB: Hvordan ved man hvornår man skal sige noget? Jeg hedder Jacob. 

ANNA: I snakker bare, altså, lige som det var før corona – I snakker bare.  

JACOB: Fedt man! Jeg hedder J. 

ANNA: Yes. Altså vi hedder Anna, som I alle kender, så har vi Lærke, Steen, Alex og Abdi 

i vores gruppe. De er her også, men det er lige som mig, der har den her opgave at, det 

er mig der stiller jer spørgsmål. Ja, så jeg vil starte med at spørge, hvilken rolle spiller 

jeres mobiltelefoner i jeres hverdag? 

EVA: Altså, jeg bruger min telefon hver dag (griner). Rigtig meget.  

MILLE: Altså, jeg vil sige, det er sådan, rigtig meget, fordi det er både skema, og 

transport, det tjekker man jo også på telefonen. Og mails og lektier, det gør jeg i hvert 

fald, fordi jeg har langt til skole. Så sidder jeg og tjekker det i toget.  
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JACOB: Ja, jeg bruger den primært til at kommunikere og høre musik på, og nok ikke så 

meget til at… Og det sker hen at bruger den til at kigge på Facebook og sociale medier. 

Men i større grad nok det der med at kommunikere med sine venner i stedet for at bruge 

penge på SMS, som man en gang gjorde. Det er sikkert blevet gratis nu. Kunne jeg gætte 

på også. Men, ja. Messenger.  

ANNA: SMS er faktisk også blevet gratis.  

JACOB: Ja. 

ANNA: Men hvornår er det I bruger jeres telefoner, altså på dagen? 

EVA: Hele tiden (griner). Hele tiden. 

MILLE: Altså meget meget mere, end jeg egentlig gerne vil bruge den, tror jeg. Jeg bliver 

til, det er meget sjældent, jeg går ind og kigger på skærmtiden, men hvis jeg gør, så bliver 

jeg altid sygt overrasket over, hvor meget jeg egentlig sådan… Altså jeg forstår bare ikke, 

hvordan det er muligt at sidde så lang tid, man lægger ikke mærke til det, altså.  

JACOB: Jeg tror jeg bruger den, når jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Når jeg, for 

eksempel, sidder i toget, så så tager man lige mobilen, eller når man vågner om 

morgenen, og skal finde ud af, hvad der foregår i verden. Eller når man går i seng, og skal 

finde ud af, ja, om der er nogen, der vil i kontakt med en.  

EVA: Jeg tror også jeg er sådan en, som i en akavet situation, så kan jeg også tage den 

op, hvis jeg ikke lige sådan, ved hvad jeg skal sige eller sådan noget. Eller hvis det er bare 

sådan lige mærkelig stemning.  

MILLE: Ja, også mig.  

ANNA: Hvilke… 

JACOB: Ja, det er også smart at have… 

ANNA: Noget at kigge på? Hvad synes I, altså, hvad er det for nogle ting I synes, der er 

positive ved smartphonen?  

EVA: At have kontakt til alle.  

ANNA: Ja. 

MILLE: Det er meget nemt og hurtigt, altså, for eksempel, bare sådan noget som at tjekke 

ens skema. Hvis man skulle gøre det fra ens computer, så tager det jo hundrede år, altså.  

EVA: Også man har Wi-Fi over alt, eller sådan data.  

ANNA: Ja. 

JACOB: Ja, det er fedt at have mulighed for hele tiden at kunne skrive til… Dem man 

bruger sin hverdag med, og dem man ikke bruger sin hverdag med. At man hele tiden 

kan få fat på dem. Der er helt klart med noget, noget tryghed ved at have den der telefon. 

At man kan… At man har en i nærheden. Man er ikke… Ja, det er svært at forklare. Det er 
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rart at have sin telefon, og tjekke den, og holde øje med, om der er nogen, der vil i kontakt 

med en, og, ja. Og holde sig op til date hele tiden. Hvis det giver mening. 

ANNA: Ja. Men hvad så med det negative ved det? Synes I også, at der er også noget 

negativt ved det? 

MILLE: Man kan meget nemt komme til at bruge rigtig lang tid, på sådan, at sidde på de 

sociale medier, synes jeg, uden man lægger mærke til, hvor lang tid der egentlig går. Og 

den kan også være sådan, ”distraction”, for eksempel, hvis du sidder og laver et eller 

andet, sådan, lektier, så kan det, så er det meget nemt at blive distraheret af den, hvis den 

ligger ved siden af dig. Og man sådan tænker, ”Hvem er det der, sådan, prøver at få fat 

på mig”-agtigt.  

EVA: Også, hvis man er nu sammen med sine veninder, eller sådan noget, så kan man 

også nemt synes jeg at tage den frem, og så sådan, bare sådan, det er ikke rart at sidde 

på ens telefon uden at sige noget. Eller i timen.  

ANNA: Ja.  

EVA: Der ryger den også frem en gang imellem. Og så hører man ikke lige efter, nu hvad 

der sker i undervisning.  

JACOB: Ja… Under corona, der downloadede jeg sådan et spil på min telefon, og så, i 

stedet for at følge med i undervisningen, så kom jeg til at sidde og spille det spil. Fordi, 

ja, det lige var på hånden. Så var det lidt mere spændende at bare sidde med sin telefon. 

ANNA: Var der en årsag til det, eller? 

JACOB: Ja, jeg tror at jeg tror at det tekniske i forhold til undervisningen fungerede ikke 

lige så godt ved den forelæsning der, og så, så kom jeg til at tænde min telefon, og så da 

jeg kiggede op, så var undervisningen slut.  

ANNA: Okay…  

JACOB: (Griner) Lidt overdrevet, måske. Men, det… Jeg har det på samme måde, den 

kan også distrahere meget, når man, når der en eller anden opgave, der måske er en 

udfordring, så det første, man springer til, det er, det er telefonen, man lige skal… Det er 

den første overspringshandling for mig også. 

ANNA: Ja. Altså i forhold til sociale medier – som I har også nævnt at I bruger meget tid 

på sociale medier. For at være i kontakt med venner og de, I kender. Hvilke sociale medier 

er det, I bruger mest tid på, og hvorfor?  

EVA: Instagram og TikTok. (Griner). Jeg ved ikke, jeg synes bare det er ret sjovt at sådan, 

lave en Tik Tok fordi det er, sådan meget bredt, det er alle mulige sider af det, og sådan 

noget. Det er meget sjovt.  
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MILLE: Også Tik Tok her, men nok mere Snapchat ellers, fordi det er bare meget nemt, 

på en måde. Fordi det er sådan, du behøver ikke rigtig at sidde og skrive sammen men 

personen, men du kan alligevel sende Snaps, og så er man stadig sådan i kontakt.  

JACOB: Jeg følger med på min kærestes Instagram, altså, over hendes skulder. Men jeg 

har ikke selv Instagram, hvis det giver mening. Jeg tjekker bare Facebook, messenger, 

og nyheder, BBC App, og nogle gange også CNN. Bare følger med i, hvad der sker i 

verden.  

ANNA: Ja.  

JACOB: Ja, de der apps, der med nyheder, ikke. Ja.  

ANNA: Hvordan er så jeres forhold til sociale medier? Altså, hvordan… Ja. Er det hele 

tiden, I skal have det? Altså, for at have sådan et forhold mellem jer og sociale medier, 

eller er det bare sådan, kan det være en ting, som I kan bare bruge og så lægge det 

tilbage? Altså, I ikke har lyst til at tage den frem igen. Når I er hele tiden på det.  

EVA: Altså, jeg er hele tiden på det. Jeg er, sådan, hele tiden, sådan, nogle gange kan 

jeg godt finde at sådan der, hvis nu at jeg har været på Instagram, så går ud af det, og så, 

fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så går jeg bare ind i Instagram med det samme 

igen. Sådan, og så ”nej, jeg har jo lige været herinde”, hehe. Jeg er sådan, ja… Jeg er på, 

sådan… Jeg har skærmtid slået til nede i hjørnet på min telefon, og jeg er nok sådan på 

min telefon sådan mindst 5 timer om dagen.  

JACOB: Jeg tror også, det vil være mærkeligt ikke at tjekke sin telefon, hvis man forestiller 

sig, at man ikke tjekkede sin telefon i 3 dage, så tror jeg, man vil blive nervøs over, hvad 

der… Jeg tror man må få abstinenser. Jeg tror virkeligt, man er afhængig af at tjekke sin 

telefon. Jeg har det også på samme måde, i forhold til nyheder specielt.  

MILLE: Jeg ved, at der har været en dag hvor jeg har været på 9 timer. Og jeg tror, i 

gennemsnittet er det sådan 7, måske. (Griner). Det er virkelig slemt. Så… 

ANNA: Okay. Men hvordan havde du, altså hvilke følelser havde du af det? Altså at du 

har været så meget skærmtid.  

MILLE: Jeg blev, altså jeg var helt overrasket, fordi jeg føler slet ikke det er så meget. Jeg 

kan bare ikke forstå, hvordan det kan… ja, det giver bare ikke mening i mit hoved, det 

kan overhovedet være så mange timer, men det er det jo.  

ANNA: Ja, altså, de der apps, som I bruger, altså Facebook, Instagram, Tik Tok, der er jo 

nogle designs. Designere har jo designet de der apps. Hvordan oplever I designet af de 

medier, I bruger.  
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EVA: Altså, jeg synes, det er sådan, meget godt meget enkelt, men jeg synes, Snapchat, 

de bliver ved med at opdatere deres sådan der, hvordan det ser ud. Jeg synes, det bliver 

værre og værre hver gang at de gør det.  

MILLE: Jeg har opdateret. Jeg synes, det er helt besværligt nu. Men alt, der bare blev 

rykket rundt, og sådan, det er bare lige sådan, lige pludselig har man sådan 

butiksfunktion, det er bare lidt ligegyldigt. På en eller anden måde, synes jeg.  

ANNA: Det er på Instagram eller på Snapchat? 

MILLE: På Instagram.  

ANNA: Ja. Altså, ødelægger det jeres oplevelse med det, eller…? 

EVA: Lidt. 

MILLE: Ja, lidt.  

EVA: Også hvis man har endeligt fundet ud af det agtigt, eller sådan endelig, men 

sådan… Og så de bare rykker rundt på det. Ja, Instagram, når de har opdateret det, så er 

det blevet helt mærkeligt, og såsådan der, den der post knap, den er flyttet helt op nu, 

og så noget… Det synes jeg er vildt forvirrende og irriterende.  

MILLE: Det er mega besværligt, fordi så, hvis du kun… Når jeg kommer til at sidde og 

automatisk trykke på der, hvor den var før, så det er sådan noget ”Reels” lige pludseligt, 

og det kan jeg bare ikke bruge til så meget, så det er bare sådan… Det er ikke særligt… 

Det er bare irriterende. Det er bare ikke særligt brugervenligt.  

JACOB: Jeg har desværre ikke Instagram eller Snap… Jo, jeg har Snapchat. Men jeg 

synes, reklamer på Facebook kan være ret provokerende. Jeg er ret træt af Facebook, 

fordi der er så… De kører de der algoritmer, og holder øje med en, og man får de der 

reklamer om et eller andet ferie, fordi man har søgt på et eller andet Thailand, eller et 

eller andet. Det har nok gjort, at jeg prøver ikke at bruge Facebook så meget til andet 

end bare lige at kommunikere med mine venner i forhold til aftaler. Men altså… 

ANNA: De her reklamer og de her opdateringer af Snapchat og Instagram, har de gjort 

det… Har de påvirket jeres forbrug af de her medier? 

EVA: Nej. Altså, jeg bruger det lige så meget som før, men, ja… Jeg ved ikke, jeg tror 

ikke jeg nyder det, lige så meget som jeg gjorde før.  

MILLE: I starten har man nok været sådan lidt irriteret over det, men man vænner sig til 

det jo på et eller andet tidspunkt.  

ANNA: Hvilke følelser har I når I bruger sociale medier?  

JACOB: Hvad for noget, undskyld? 

ANNA: Hvilke følelser har I, når I bruger sociale medier?  

MILLE: Det kommer nok meget an på, hvad det er.  
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EVA: Jeg føler meget sådan der, privat, måske. Fordi man bare sådan sidder sådan, 

indelukket med sin telefon og meget fordybet. Men også lidt koncentreret, måske. Det 

kommer også an på, hvad man sådan kigger på. Sådan, for eksempel, Tik Tok, sådan der 

bliver jeg sådan jeg er ret glad, når jeg ser det. Men sådan der… Nogle gange også, hvis 

nu der kommer sådan nogle mega tynde piger eller sådan noget, nogle fitness, et eller 

andet, så bliver man sad, fordi det er sådan, ja… Bliver man sådan lidt demotiveret, 

måske.  

ANNA: Så det er selve indhold, du mener, der påvirker? 

EVA: Ja. 

MILLE: Ja, Tik Tok har et eller andet sindssyg algoritme, virkelig, altså.  

JACOB: For mig er det bare afslapning. Altså, når man, ja, når man sidder i toget eller 

keder sig på arbejdet, og der ikke lige er nogen til at holde øje med en, så kan man gå 

ind og stene på de sociale medier. Og selvfølgelig bliver man påvirket, eller bliver jeg 

påvirket ved at det jeg måtte finde ud af på de sociale medier. Hvis det er en nyhed, eller 

hvis det er noget sjovt, eller noget forfærdeligt, eller hvad det nu er. Ja.  

ANNA: Altså, nu når du begynder at snakke om påvirkning af sociale medier, synes I at 

jeres forbrug af sociale medier har gjort noget positivt indvirkning på jeres liv? 

JACOB: Altså, ja. Jeg synes, at det er, altså, i forhold til nyheder, så er det positivt for mig, 

fordi at jeg føler mig meget mere up to date med hvad der foregår, også i forhold til, hvor 

mine venner er henne i deres liv, i forhold til… Personligt har jeg to tråde inde på min 

Messenger, hvor at, hvor vi er nogle vennegrupper, og så skriver man ting derinde, for, 

ja, for at dele noget, der har påvirket en, eller gjort indtryk på en. Og på den måde så 

giver et en eller anden form for nærhed, selvom man godt ved, at det er jo en, ved ikke 

om en falsk nærhed, men det er en, det er i hvert fald ikke det samme, som at mødes i 

virkeligheden. Hvis det giver mening.  

MILLE: Hvad var det… 

ANNA: Ja men, hvordan har sociale medier påvirket jeres liv på en positiv måde? Har haft 

en positiv indvirkning på jeres liv.  

MILLE: Ja, jeg har meget familie i udlandet, så det er meget fedt at kunne holde kontakt 

med dem. Især nu, hvor der er corona, jeg har ikke set dem siden sidste sommer, altså 

2019. Så, men jeg snakker stadig med dem rimelig ofte. Det er fedt. Også bare generelt, 

sådan noget som folk man måske ikke ser så tit mere, siden folkeskole, folk man ikke ser 

så meget mere fordi man bor det samme sted, eller whatever det nu kan være.  
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EVA: ja, men også, med mig har jeg os, jeg har kontakt til folk og sådan noget. Min 

mormor, hun følger også med på mine sociale medier, så hun kan se hvad jeg laver. 

(griner)  

 

NOTIFIKATION PÅ E’S TELEFON 

 

EVA: Sorry… 

 

ANNA: når vi snakker om sociale medier, så… (grin) Men har I også haft nogle negative 

indvirkninger på jeres liv?  

EVA: Ja, altså til familie sammenkomster, og sådan noget, så, jeg kan godt finde på at 

også bare at sidde lidt med min telefon, og sådan noget. Sådan så man ikke kan rigtig få 

snakket lige så meget med dem, som man nok gerne vil.  

MILLE: Ja, altså det påvirker humøret ind imellem. Sådan, af det man ser, måske. Det er 

også bare, det er rimelig meget, det er meget tid der går til spilde nogle gange. Det er 

ikke sådan, så tjekker man bare, fordi ikke man ved, hvad man skal lave. Altså, ja.  

ANNA: Ja… Men vi igen snakket om forbruget af de her sociale medier, og hvor meget I 

bruger det om dagen og om ugen. Har det ændret sig fra den tid, da I har begyndt med 

at bruge medier, til i dag? Og hvordan har det ændret sig? Selve forbruget af sociale 

medier, tiden som I bruger på sociale medier. Synes I at det har ændret sig? 

EVA: Ja, altså lige da jeg fik det, jeg fik det da jeg var sådan, ved ikke, 9 år gammel fik jeg 

nok Instagram, eller sådan noget, ikke. Da kunne jeg ikke rigtig finde ud af det, så der var 

jeg jo bare inde på det, sådan i nok 10 minutter, eller sådan noget. Fordi jeg lige ville se, 

hvad mine venner lavede, og så gik jeg ud af det igen.  

MILLE: Ja, jeg tror også jeg begyndte at bruge dem meget meget mere i dag, end da 

jeg fik det. Altså jeg kunne ikke, jeg tror ikke jeg var så god til at stave, (grin) jeg var meget 

lille, I guess. Og jeg fik det også ret tidligt, lige som Eva sagde det lige før, så. Men det er 

også fordi det der, der er kommer meget flere, ligesom, features over tiden, så hvad man 

kan gøre. Så derfor så bruger man også mere tid på det. Bare sådan noget som at kunne 

sende en besked til en anden på Instagram, det har jo ikke været der i hele tiden, det er 

også sådan, bare på grund af det, så bruger jeg det meget mere, fordi då kan jeg sende 

ting til mine venner der inde også.  

EVA: Det er også sådan mere relevant nu, måske, også, end det var før hen.  

MILLE: Og især Stories, faktisk.  
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JACOB: Jeg kan huske, da jeg fik en Facebook profil tilbage i 2008, der… Hvad hedder 

det, der delte jeg utrolig meget på min, altså sådan… Hvad hedder sådan noget… 

Offenligt på min ”What’s on your mind?”… Hvad hedder det… Ja, I ved hvad jeg mener. 

Så ”Hey, hør den her sang! Den er helt vild fed” – den deler jeg med hele verden. Og så, 

så tror jeg sådan, som tiden gik, så holdt jeg lidt op med det. Nu deler jeg ikke noget som 

helst på Facebook, altså. Nu bruger jeg det bare til, lige som at keep in touch uden at selv 

at sådan… Jeg ved ikke om det har noget at gøre med… Jeg tror, det har noget at gøre 

med tiden, altså… Jeg tror, at mange er blevet mere og mere sådan, OBS på, hvordan 

det fungerer det her med at dele ting på de sociale medier. Og da alt det her startede, 

ja, way back til 2008, hvornår fanden det var… Der var man måske ikke så OBS på det. 

Hvis det giver mening.  

ANNA: Snakker du om data, hvordan data bliver brugt til at markedsføre, og sådan nogle 

ting? 

JACOB: Ja, blandt andet, så tror jeg, at mange mennesker, inklusivt mig selv, er blevet 

mere bevidste om, hvordan de her data bliver behandlet på de sociale medier, hvordan 

firmaer bruger vores data på sociale medier, og det tror jeg ikke nødvendigvis at man var 

så bevidst om for nogle, ja… Længere tid tilbage. Ja, og så så er det da klart at det hjælper 

heller ikke at man så studerer det på RUC, som jeg gør, sammen med dig. Altså, det at 

man finder ud af, hvordan sociale medier fungerer. Det er… Det bliver… Så får man bare 

paranoia over det nogle gange. (griner) 

ANNA: Ja, desværre.  

EVA: Også det der med algoritmer, især på Tik Tok, som vi snakkede lige før, sådan… 

De ved lidt for meget, synes jeg.  

JACOB: Også alt… Altså, for eksempel, begrebet ”fake news”, altså… Det har da gjort at 

når jeg læser en nyhed på mine egne apps, eller min kæreste viser mig et eller andet på 

hendes telefon, på Instagram, Kanye har Tweeted et eller andet sindssygt, så går jeg der 

ind og dobbelttjekker på andre medier og ser, om det stemmer overens. Fordi at 

troværdigheden, for mig i hvert fald, på de sociale medier er sådan, faldet med tiden, 

hvis det giver mening. I forhold til det, at begyndte at bruge de sociale medier. 

ANNA: Ja, så altså, det, at den nyhed, den kommer op på sociale medier, den gør dig… 

utryg med at, altså, om det er sandt? 

JACOB: Ja, altså… 

ANNA: Fordi det kommer fra sociale medier? 

JACOB: Ja, altså jeg ved ikke om utryg er det rigtige, altså sådan det gør mig i hvert fald 

skeptisk, når der kommer sådan en nøgen nyhed, når Trump siger noget på de sociale 
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medier. Det er måske et dårligt eksempel, så ved man at det ikke passer, ikke? Men altså, 

ja. Det er en mærkelig tid i hvert fald, at hvad hedder det… at præsidenter og statsledere, 

de begynder at bruge de sociale medier, synes jeg i hvert fald. Som et forum at dele 

nyheder på, ikke. Det der er en vild udvikling, synes jeg.  

MILLE: Det er også vildt, hvor meget sådan debat der er på de sociale medier. For 

eksempel på Facebook, så bliver der tit delt sådan nogle artikler, og hvis man går ind 

under kommentarerne, så kan man ALTID finde nogle, der er, altså, skriver nogle meget… 

Hvad hedder det… Altså, ting hvor jeg tænker sådan, hvorfor? Hvem har givet dig lov til 

det? Er det, det er faktisk de voksne mennesker. For eksempel, nu går jeg på et 

gymnasium, der har været lidt omtalt i medierne inde for de sidste par år. Senest her i 

starten af året, hvor at der var blevet sendt et billede af vores hovedtrappe, hvor at det 

var sådan at ”de holder ikke afstand på den her skole”. Og så kom der bare alle mulige 

kommentarer, der slet ikke har været med artiklen at gøre, og sådan med, at vi har så 

mange indvandrere på skolen, at det er ikke noget overraskelse, alt muligt mærkelige 

ting, hvor jeg tænker der må da være en grænse for, hvad man kan skrive på de sociale 

medier. Jeg tror også, at det er meget nemt at lige som at gemme sig. Det er ret nederen. 

Det er sådan… Det gør mig ked at det, at det kan blive brugt til det også.  

JACOB: Ja… 

ANNA: Altså, når vi vender tilbage til forbruget af de sociale medier og tid, hvor meget i 

bruger på dem. Hvad føler I… Altså, nu har I sagt nogle, altså hvor lang tid I bruger på de 

sociale medier nogle gange. Men, hvor lang tid tror I selv I bruger på de sociale medier 

om dagen, hvis I ikke kigger på Skærmtid? 

EVA: Så føles det nok sådan som 2 eller sådan noget, tror jeg…  

JACOB: Ja, jeg vil også gætte på 1,5 time til 2 timer. Men jeg har ikke, jeg har ikke tjekket 

det, nej…  

ANNA: Det er mere om, hvad I selv tror… 

JACOB: Ja. 

ANNA: Uden Skærmtid.  

MILLE: Det føles i hvert fald som meget meget mindre, end hvad det egentlig er.  

ANNA: Hvad føler I om den mængde tid, I bruger? 

EVA: Det er dumt... Man kan ikke gøre noget ved det. Eller, det er der jo, sådan, men jeg 

ved ikke om jeg har lyst til at gøre noget ved det.  

JACOB: Altså, hvis jeg finder ud af, at det er mere end 2 timer, så kunne det da godt 

være, at jeg fore… så kunne jeg da godt tænke mig, at det skulle være mindre, det skulle 

fylde mindre i min hverdag.  
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ANNA: Hvilke konsekvenser får I så af den tid?  

EVA: På hvilken måde? 

ANNA: Altså, hvis det er et problem, hvad kommer der så ud af det? Om det er noget 

der påvirker… 

EVA: Mental health, måske. 

ANNA: Hvad siger du? 

EVA: Mental health. 

ANNA: Nåårh, okay, ja. 

MILLE: Det første det påvirker ens produktivitet, meget.  

ANNA: Har I prøvet at kontrollere jeres forbrug af sociale medier?  

EVA: Altså, det er derfor jeg har sat min skærmtid nede i hjørnet, men jeg synes 

overhovedet ikke, at det har hjulpet.  

MILLE: At begrænse det til sådan 20 minutter om dagen, eller sådan noget, og hver… 

men det er… Jeg ignorerer tit sådan ved at trykke 15 minutter mere hele tiden. Og har 

sat det ikke på sådan en måde… Jeg ved ikke, det var ikke sådan fuld skærmtid, hvor man 

ikke kunne bruge det mere, men det var sådan noget, hvor man kunne vælge, om man 

kunne få et minut til, eller et kvarter til, eller bare sådan at slå det fra på dagen. Og så i de 

første par dage virkede det meget fint, men så endte jeg bare med at være sådan. 

JACOB: Jeg har ikke brugt det. 

ANNA: Okay, så du har overhovedet ikke prøvet at… 

JACOB: På ingen måder har jeg prøvet at, hvad hedder sådan noget… Ja, styre mig selv. 

Desværre.  

ANNA: Har I prøvet nogle andre værktøjer til at formindske den tid, udover Skærmtid, på 

telefonen? 

MILLE: Nej…  

JACOB: Altså, når vi snakker om det her, så tænker jeg at det kunne være en god idé, når 

man møder mennesker i virkeligheden, at man prøver at tænke over ikke at kigge for 

meget på sin telefon, når man nu kan kigge på mennesker, der er i samme rum som en. 

Har hørt om folk, der lægger telefonen ude i gangen, inden de går til et selskab, en fest 

eller hvad det nu er. Det kan man så heller ikke mere, under corona… Men, det synes jeg, 

er måske også sådan lidt, det kan jeg godt mærke lidt mærkeligt at tænke på, hvis man 

skulle lægge sin telefon fra sig, inden man gik ind til en fest, eller hvad ved jeg. Jeg… Min 

telefon skal være… Jeg tjekker hele tiden, om min telefon er i lommen. Den skal være 

nemmere. Det kan jeg godt mærke er lidt weird, når siger det. Det er lige som med mine 
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nøgler, de skal være, for mig så skal mine nøgler, de skal være i venstrelommen, og min 

mobil skal være i højrelommen. (griner) 

ANNA: Okay… Men det at du tjekker din telefon, er det så på grund at du skal have den 

på dig, fordi det er din telefon, eller er det fordi det er, om der er nogen, der stjæler den? 

JACOB: Det er ikke… Det er ikke det sidste, det er fordi den er… den skal være, det er 

min kommunikator til verden omkring mig, ikke? 

ANNA: Ja. 

JACOB: Det er… ja.  

EVA: Altså jeg… Over i skolen der har jeg sat min telefon til opladning, og så havde der 

gået 10 minutter, eller sådan noget, og så har jeg glemt, at jeg har sat den til opladning. 

Og så kunne jeg ikke finde den, og så jeg ved at gå i helt vild panik. Og jeg var sådan, 

hvor er min telefon? Jeg var bange for at den var blevet stjålet eller sådan et eller andet. 

Og sådan jeg er også fandt jeg ud at den er i. Ja, i stikket, ikke, men det var sådan, virkelig 

mærkeligt, jeg var sådan helt oh uhh. Jeg kunne ikke lide det.  

JACOB: Ja, men sådan tror jeg også jeg vil have det, hvis min telefon blev væk.  

ANNA: M, hvis du sagde noget, vi kunne ikke høre det.  

MILLE: Det er bare sådan, når man mærker sin lomme, og den ikke er der, og man bare 

tænker, okay hvor er det henne den ligger, bare i tasken eller et andet sted. Jeg har i 

hvert fald selv oplevet.  

ANNA: Altså, hvis du nu skal fokusere på andre aktiviteter end at være på telefonen 

hvordan frakobler I jer selv fra den telefon?  

EVA: Jeg lægger den til opladning et sted. Ja… ej, jeg ved det ikke.  

JACOB: Det tror jeg måske at jeg har været lidt dårlig til. Her under et par eksamener kan 

jeg godt mærke, den har distraheret mig lidt med beskeder og sådan noget. Så, der 

skulle jeg måske have lagt den væk, men jeg har desværre ikke gjort det.  

31:32 

MILLE: Tror heller ikke, jeg har gjort, synes jeg, supermeget. Det eneste jeg kan sige, er 

at jeg har slået den altid fra, når jeg sover. Fordi at jeg kan simpelthen ikke sove hvis 

den… på en måde altså kan vibrere eller whatever. Den står enten… Altså den kan godt 

stå på ”Ikke forstyr”, men oftest ender jeg faktisk med flytilstand. For jeg kan simpelthen 

ikke overskue det.  

ANNA: I forhold til hele den her diskussion, vi har haft, hvad vil I hver især sige var det 

vigtigste for os at fokusere på, når vi vil arbejde videre med denne undersøgelse? 

EVA: Noget brug af sociale medier nok.  

ANNA: Brug af sociale medier? 
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EVA: Ja. Måske også det der med, det der algorithm, og sådan noget.  

ANNA: Ja. 

JACOB: Ja, der er jo mange ting der spiller i det der sociale medier… Det skal jeg lige 

tænke over. Shit. Må man spørge, hvad I fokuserer på lige nu? 

ANNA: Vi fokuserer jo på Skærmtid, og UX design, designet af selve medier… Men ellers, 

nu har vi jo snakket om alle de her emner, som vi har skrevet om her på vores dokument. 

Ja, så hvis der er nogle ting, som I vil kommentere på, så er det jeres tid nu.  

JACOB: (griner) Ja. 

ANNA: Om I har glemt om I vil sige noget, eller hvis I kommer… Hvis I får en tanke om 

mobiltelefoner eller Skærmtid, eller sociale medier,  

JACOB: Ja. Det… Jeg har ikke noget lige nu, men jeg kunne godt forestille mig at jeg får 

nogle ideer herom, her næste gang, til næste interview. Der skulle vi også lige… Hvad 

skulle vi gøre med vores telefoner?  

ANNA: Ja, altså, det, vores plan er at sætte nogle tidsbegrænsninger på jeres telefoner. 

Men Mille, du kender hvordan de virker nu. I andre, I har ikke prøvet at sætte det? 

EVA: Nej. 

JACOB: Nej.  

ANNA: Altså, det er jo sådan, at det er ikke sådan, at vi blokerer jeres adgang til sociale 

medier, men vi sætter en begrænsning, på et antal timer I må bruge disse sociale medier 

om dagen. Dvs. at hvis I har fået brugt de her timer, så lukker appen ned, eller først, der 

vider den, at der er ét minut tilbage, eller fem minutter tilbage, og så lukker den ned. Må 

så kan I sagtens gå ind og i appen, men så skal I bare bede om tiden I må være på den 

app. Så det er ikke sådan at vi blokerer jeres adgang, men vi vil bare undersøge, om det 

hjælper jer med at holde forbruget nede. Og vi har tænkt os at gøre det sådan, at når I 

kigger på jeres sociale mediers forbrug i Skærmtid, inde på Indstillinger, og ser hvor 

mange timer er det I bruger i gennemsnittet, eller hvor mange timer I har brugt i 

gennemsnittet i sidste uge, så vil vi halvere den. Dvs. at det er kun halvdelen af den tid, 

som I skal bruge fra i dag af og til den 8., hvor vi har vores næste møde. Og så vil vi bare 

se, om det (forbruget, red.) er blevet ændret. Ja. 

JACOB: Spændende.  

ANNA: Ja. Jeg håber, det vil gå godt, og jeg håber det vil hjælpe jer også, fordi hvis nu 

vi har snakket om at det er… Det har nogle positive indvirkninger på jeres liv, men også 

negative, som måske kan vi finde balance mellem de her to ting. Men jeg tænker, at 

planen er sådan, at jeg har taget nogle videooptagelser på min telefon, og så sender jeg 
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dem til jer på Facebook, så I ved hvor i skal gå hen og hvad for nogle, hvad hedder det… 

Ja, yes.  

EVA: Super! 

ANNA: Ja. Der var desværre ikke noget kaffe og candies eller andet. Vi vil meget gerne 

give det, men det er svært. 

JACOB: Jeg har drukket kaffe her imens, så.  

ANNA: Godt!  

JACOB: Okay, men super! 

… 

ANNA: Super! Mange tak for jeres hjælp. 

JACOB: Selv tak. Det var så lidt. 

ANNA: Vi er glade for at i kom her. Så, yes, vi ses i næste uge!  

EVA: Vi ses! 

JACOB: Yes, det gør vi! Hej.  

MILLE: Hej! 

  


