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Abstract 

This project seeks to investigate how an application can increase the well-being of children 

and young people who suffer from loneliness or social anxiety. Our focus is on loneliness, 

and social anxiety because of loneliness. We will examine what loneliness and social anxiety 

are and how many children and young people suffer from it. We will also find out what 

online options are already available for advice. We will interview two young people, a boy 

and a girl, and ask them questions about loneliness. We will also make a technological 

analysis of the website Børnetelefonen and find out how it is designed.  

We found that loneliness can vary from person to person, depending on how much 

socialization you as a person need. Loneliness among children and young people has been 

increasing for the last 20 years. Statistics also show that social anxiety is increasing among 

school students between the ages of 12 and 18. Loneliness and social anxiety have common 

features and can both be affected by too much time alone. The website Børnetelefonen has 

various options for receiving advice on personal problems. It is free and anonymous to seek 

help on the website. You can call, write, or send a letter to the online mailbox, and receive 

answers.  

The solution we came up with can help children and young people to have better well-being. 

We have included gamification in the form of game elements for our development of an 

application. These game elements will make it more fun to use the app and prevent people 

from leaving the queue to receive advice for personal problems. 
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1. Indledning 

1.1 Problemfelt 

Dette projekt ønsker at undersøge hvordan man kan hjælpe børn og unge med at få bedre 

trivsel. Vores fokus ligger på at hjælpe de som lider af ensomhed, eller af social angst som en 

følge af ensomhed. Vi har valgt at fokusere på børn og unge fra starten af puberteten og 

teenageårene, til slutningen af barndommen. Vores målgruppe lyder derfor 12 til 17 år. Da vi 

har valgt at tage udgangspunkt i at øge børn og unges trivsel, har vi kigget på den 

elevtrivselsundersøgelse der bliver foretaget i folkeskolerne. I denne undersøgelse, som skal 

give et billede af elevernes generelle trivsel, bliver trivslen opdelt i fire kategorier. Disse 

lyder faglig trivsel, social trivsel, ro og orden, og støtte og inspiration (Elevernes trivsel - 

Landsoverblik, u.d.). Da vi ønsker at mindske ensomhed og social angst blandt børn og unge, 

vil vi i dette projekt lægge vægt på at øge den sociale trivsel. Elevtrivselsundersøgelsen fra 

2020/2021 viser, at andelen af elever med højest trivsel ligger på 92 %. Dette er beregnet ud 

fra besvarelser fra klassetrinnene 4. til 9. klasse (Elevernes trivsel - Landsoverblik, u.d.). 

Selvom dette tal lyder højt, er der stadig mange elever, 8 %, som ikke har angivet at de har en 

høj social trivsel. Vores ønske med dette projekt er at tage udgangspunkt i de børn og unge 

som ikke har en høj trivsel, på grund af ensomhed, mangel på venskaber, eller social angst 

pga. længerevarende ensomhed. Vores ide til et løsningsforslag lyder at udvikle en ny 

applikation, app, som en videreudvikling af Børnetelefonens hjemmeside. Den skal give børn 

og unge de bedste muligheder for at opsøge hjælp eller rådgivning. 

Dette leder os hen til vores problemformulering, som er formuleret efter det problem vi 

ønsker at løse, med tilhørende arbejdsspørgsmål. 

1.2 Problemformulering 

- Hvordan kan man oversætte Børnetelefonen til en applikation, som kan hjælpe børn 

og unge mellem 12 og 17 år, som lider af ensomhed eller social angst, med at få bedre 

trivsel? 
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1.3 Arbejdsspørgsmål 

- Hvordan defineres ensomhed? Hvad er social angst? 

 

- Hvorfor bliver børn og unge ensomme og får social angst? Er det et stigende 

problem?  

 

- Hvilke online muligheder for hjælp findes der allerede? 

 

- Hvordan får man de unge til at bruge appen? Hvordan kan vi appellere til de unge? 

 

- Hvad skal appen kunne? Og hvordan skal brugerprocessen på appen være?  

 

1.4 Begrebsafklaring 

Følgende afsnit vil indeholde en definition af nogle af de bærende begreber i rapporten, som 

kan være tvetydige eller som kræver nærmere uddybelse, for forståelsen af projektet.  

1.4.1 Applikation 

Når vi anvender begrebet applikation, taler vi om et stykke software, som kan downloades på 

ens mobiltelefon, som er designet med et specifikt formål (Applikation, u.d.). I vores tilfælde 

er applikationen designet med det formål kunne rådgive børn og unge.  

1.4.2 Gamification 

Gamification betegner det fænomen, når spilelementer er tilføjet til andre aktiviteter end i spil 

(Erkmann & Lomholt, 2018). Det er ikke et begreb som ofte bliver brugt i daglig tale, og 

derfor har vi valgt at give det et helt afsnit for sig selv. På den måde kan læserne af dette 

projekt få en forståelse for begrebet, og dermed bedre forstå dets inddragelse i 

løsningsforslaget applikationen. 

1.4.3 Trivsel 

Når vi skriver om trivsel i vores projekt snakker vi om social trivsel. Vi fokuserer altså ikke 

på faglig trivsel eller andre faktorer som bliver talt med i elevtrivselsundersøgelser (Elevernes 

trivsel - Landsoverblik, u.d.). Vores løsningsforslag går på at øge den sociale trivsel blandt 

børn og unge mellem 12 og 17 år.  
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1.5 Motivation 

Vi er blevet motiverede til at skrive dette projekt, da vi vil våge at påstå, at alle mennesker 

har oplevet, i større eller mindre grad, at føle sig ensomme. Vi blev inspirerede til at tage 

udgangspunkt i et yngre segment end os selv, da det ikke er mange år siden, at vi selv var 

teenagere, som stod over for store livsændringer i puberteten. Skift i ens hverdagsliv, som 

f.eks. en flytning eller ny skole, kan føre til ensomhed, da man kan blive usikker i sine nye 

omgivelser (Hvad er ensomhed?, u.d.). Bekymringerne for det nye og uvisse kan også føre til 

social angst, som særligt har sin debut ved tolvårsalderen (Tamm, 2005). Vi håber at vi med 

dette projekt, kan blive klogere på hvilke faktorer der spiller ind hos unge som bliver 

ensomme, eller udvikler social angst. Ydermere ønsker vi at undersøge, hvordan 

hjemmesiden Børnetelefonen er med til at hjælpe børn og unge med deres problemer. 

Benytter Børnetelefonens hjemmeside sig af gamification for at gøre siden mere attraktiv for 

børn og unge? Vi ønsker at komme frem til, med denne baggrundsviden, hvordan vi kan 

forbedre Børnetelefonen, og konvertere den over til en brugervenlig applikation. 

1.6 Afgrænsning 

Først og fremmest skulle vi have udvalgt os en problemstilling, som hverken skulle være for 

smal eller for bred. Eftersom at vores projektgruppe er blevet mere end halveret i antal 

gruppemedlemmer, og vi derfor også har færre tegn at udfolde os på, måtte vi indskærpe 

vores problem en smule. Vi vidste fra starten af, at vi ønskede at komme på et alternativ til de 

hjælpemuligheder som allerede findes til børn og unge, som lider af ensom eller social angst. 

Vores umiddelbare tanke var, at en applikation skulle kunne hjælpe alle børn og unge, med 

alt fra en depression til mangel på venskaber. Dette fandt vi senere ud af var et for stort 

spring. Vi har derfor, efter mere evidens indsamling, fundet frem til, at vi vil øge trivslen, hos 

unge som lider af ensomhed eller social angst. Vores tanker omkring børn med depression 

var, at det var et for stort psykisk problem, som en applikation eller hjemmeside ikke alene 

ville kunne kurere. En undersøgelse af depression blandt børn og unge kunne være et helt 

projekt i sig selv, og derfor valgte vi det i sidste ende fra. 

I forhold til metode har vi fravalgt at gøre brug af den kvantitativ metode. Vi kom efter et par 

googlesøgninger frem til, at der allerede findes mange kvantitative undersøgelser, som ligger 

frit tilgængeligt på internettet. Det ville næsten være en umulig opgave for os at skulle lave 

en bedre og bredere undersøgelse, end fagfolk fra forskellige organisationer allerede har 
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udført. Vi ville ikke kunne gå mere i dybden, eller få de ønskede besvarelser. Vi mener derfor 

ikke, at vi ville have fået noget brugbart ud af at lave en spørgeskemaundersøgelse. 

Vores overvejelser omkring hvilken dimension vi skulle vælge, sammen med Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund (STS) i semesterbinding, har været en smule blandede. Vi har været i 

tvivl om hvor teknologisk vi ønskede at gøre projektet. Efter at have overvejet vores 

muligheder, har vi fravalgt dimensionen Design og Konstruktion, og valgt at inddrage 

dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Med denne dimension vil vi 

blandt andet undersøge, hvilke drivkræfter og barrierer der er for udbredelsen af 

hjemmesiden Børnetelefonen, og hvordan vi ville kunne optimere disse i en ny applikation.  

Vores projekt vil altså være forankret i STS-dimensionen, med inddragelse af TSA-

dimensionen.  

1.7 Semesterbinding  

I dette semester skal vores semesterprojekt være forankret i dimensionen Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund, også kaldet STS. Denne dimension har fokus på relationen mellem 

teknologi, mennesker og samfund. Den undersøger også de forandringer som kan forekomme 

i vores hverdagslivet, som følge af teknologiske udviklinger. Dette fokus er yderst relevant 

for vores valgte problemstilling. Vi ønsker som tidligere nævnt at undersøge hvordan man 

kunne lave en forbedret udgave, en applikation, af Børnetelefonen. Den skal kunne være med 

til at afhjælpe problemet, hvis der er et problem, med ensomhed og social angst blandt børn 

og unge. Vi vil, med fokus på mennesket og teknologien, finde frem til hvad den optimerede 

applikation skal kunne tilbyde, som Børnetelefonen ikke allerede tilbyder. STS-dimensionen 

vil altså blive opfyldt, ved at vi undersøger hvordan teknologi kan være med til at udvikle 

vores samfund, og hvordan det kan være med til at “assistere” mennesket. STS-dimensionen 

bliver ligeledes opfyldt, da vi udfører etnografiske arbejde, ved vores kvalitative 

personinterviews, som skal give os et indblik i hvordan nogle udvalgte unge tænker omkring 

emnet ensomhed. 

Som vores anden dimension ønsker vi at inddrage TSA, Teknologiske Systemer og 

Artefakter. Denne dimension vil hjælpe os med at gå ind i den teknologi som 

Børnetelefonens hjemmeside er bygget op omkring. Vi vil blandt andet gøre brug af TRIN-

modellen, som et analyseværktøj, til at se på Børnetelefonens hjemmeside. Vi vil udvælge de 
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trin, som vi mener vil give os mest brugbar viden, for vores idétænkning til udviklingen af en 

applikation, som skulle kunne hjælpe bedre end Børnetelefonens hjemmeside. Vores valg er 

faldet på at inddrage trin 1, 3 og 6, som er teknologiers indre mekanismer og processer, 

utilsigtede effekter, og teknologier som innovation. Denne model skal hjælpe os med at 

forstå, hvordan Børnetelefonen, som en teknologi, er opbygget. Udover at vi benytter os af 

TRIN-modellen, vil vi også inddrage gamification, som i vores applikation skal kunne 

bidrage til at få børn og unge til at benytte den. Vi vil redegøre for begrebet, og undersøge 

hvordan gamification kunne spille en rolle i teknologien. De spilelementer som vil blive en 

del af brugen af applikationen, skal virke som en form for nudging til at få unge til at bruge 

appen, og huske den, hvis de en dag sidder med et personligt problem. Nudging er desuden 

også fra STS-dimensionen.  

De to dimensioner vil altså igennem projektet komme til at supplere hinanden. 

1.8 Videnskabsteori 

I dette afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske ståsted. Vi ønsker at koble 

den valgte videnskabsteori sammen med vores problemstilling, og undersøge hvilke 

paralleller der er imellem de to. Vi vil i dette projekt inddrage videnskabsteorien 

postfænomenologi, og få en forståelse for hvordan mennesket kan erfare verden gennem 

teknologier (Olesen, Bille & Riis).  

Postfænomenologi tager udgangspunkt i hvordan en teknologi kan ændre menneskets syn af 

verden (Olesen, Bille & Riis). Det udspringer fra den filosofiske tilgang i fænomenologien, 

som undersøger hvordan mennesket erfarer ting gennem sanseerfaringer. Et vigtigt begreb 

inden for denne videnskabsteori er teknologimediering. Dette begreb betyder, at teknologien 

står mellem mennesket og verden, og at teknologien i dette tilfælde er vores adgang til 

verden. Vi kan se verden på en bestemt måde gennem en teknologi. Denne måde at se verden 

på kaldes hermeneutisk teknologimediering (Olesen, Bille & Riis).  

I dette projekt skriver vi om hvordan en videreudvikling af hjemmesiden Børnetelefonen, kan 

hjælpe børn og unge, som lider af ensomhed eller social angst, med at opnå bedre trivsel i 

deres hverdag. Den hermeneutiske teknologimediering hænger derfor godt sammen med 

vores problemstilling. Vi ønsker at børn og unge, gennem en teknologi som vores løsning 

med applikationen, skal kunne opnå ny viden ved modtagelsen af bl.a. rådgivning, og dermed 
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erfare verden på en ny eller ændret måde. Teknologimedieringen vil i dette tilfælde bidrage 

til at give flere børn og unge en bedre daglig trivsel. Denne videnskabsteori, 

postfænomenologi, skal altså hjælpe os med at undersøge, hvordan en teknologi kan være 

med til at ændre nogens verdenssyn. 

2. Teoriafsnit 

2.1 Ensomhed 

For at tage fat i vores problemformulering, som ønsker at undersøge hvordan en applikation 

lignende Børnetelefonen, skal kunne hjælpe børn og unge, som lider af ensomhed eller social 

angst, med at få bedre trivsel, vil vi lægge ud med at undersøge begrebet ensomhed. 

2.1.1 Hvad er ensomhed? 

Ifølge Ventilen, som er en frivillig organisation, der har til formål at afhjælpe ensomhed 

blandt unge, er ensomhed når en person ikke får opfyldt sine sociale behov. Det er forskelligt 

fra person til person, hvor meget socialisering man har behov for. Der findes derfor ikke et 

bestemt facit, som afgører om man er ensom eller ej (Hvad er ensomhed?, u.d.). Introverte vil 

i de fleste tilfælde ikke have behov for lige så meget socialisering, da de kan finde ro i deres 

eget selskab. Andre føler sig ensomme når de er for meget alene. Det er altså vidt forskelligt 

hvornår en person føler sig ensom (Hvad er ensomhed?, u.d.). Med vores fokus på børn og 

unge mellem 12 og 17 år, findes der en fælles faktor som ofte kan udløse ensomhed. 

For mange unge kan ensomhed opstår når man står over for et skift i livet (Hvad er 

ensomhed?, u.d.). Dette kan for eksempel være hvis ens forældre bliver skilt, skal flytte, eller 

at man skal skifte skole. Ved et sådan skift kan den unge komme til at føle sig usikker på sine 

nye omgivelser, eller utilpas i sociale sammenhænge. Det kan få nogen til at isolere sig fra 

omverden, da de savner nogen at snakke med, eller føler sig udenfor (Hvad er ensomhed?, 

u.d.). Det er en naturlig del af livet at føle ensomhed, men hvis ensomheden ikke forsvinder 

efter noget tid, kan det have langvarige konsekvenser for den unges trivsel fremadrettet 

(Sådan spotter du ensomhed, u.d.). De mest almindelige tegn på ensomhed er ændret adfærd, 

isolering og afvisende, negative tanker, søvnbesvær og ondt i maven. Disse påvirker hele den 

unges tilværelse. Ensomheden kan også fører til, at den unge ikke har lyst til at tage i skole. 

Ensom og mangel på venskaber går altså ikke kun udover den unges humør og livsglæde, 
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men også ud over hans eller huns skolegang, som er afgørende for resten af den unges liv 

(Sådan spotter du ensomhed, u.d.). Ensomhed skal altså ikke tages let på. 

2.1.2 Hvem bliver ensomme? 

I en rapport af Børns Vilkår og Trygfonden, viser en undersøgelse, at blandt 2.465 børn, i 5. 

til 8. klasse, oplever hvert fjerde barn en grad af ensomhed (Hvert fjerde barn føler sig 

ensom, 2019). 19 procent oplever følelsen en gang imellem, mens syv procent tit eller meget 

tit oplever ensomhedsfølelsen. Der er altså syv procent, af børn mellem 11 og 14 år, som er i 

den yngre ende af vores målgruppe, som ofte føler sig ensomme. Rapporten skriver også, at 

ensomhed blandt skoleelever har været stigende i de sidste 20 år (Hvert fjerde barn føler sig 

ensom, 2019). 

En anden undersøgelse fra rapporten viser, at der er en sammenhæng mellem et barns følelse 

af ensomhed, og hvordan de selv synes at de klarer sig fagligt i skolen. Som tidligere nævnt, 

kan ensomhed mindske unges lyst til at gå i skole, og med et lavt selvværd fra ensom, vil det 

påvirke deres skolegang. 4 ud af 10 børn, der føler sig ensomme, har talt med nogen om deres 

problem (Hvert fjerde barn føler sig ensom, 2019). Det efterlader altså over halvdelen af alle 

børn og unge med deres ensomhedsfølelse til sig selv. Det kan være svært at tale med nogen 

om sine problemer, hvis man ikke ved hvem man kan gå til. Det er ikke alle børn, som vil 

være lige trygge ved, at skulle tage fat i deres forældre eller en lærer på deres skole.  

Det er altså vigtigt for den slags børn og unge, at der findes andre anonyme muligheder for at 

modtage hjælp. 

2.1.3 Hvilken hjælp findes der? 

En anonym hjemmeside, som allerede eksisterer, er Børnetelefonen. Børnetelefonen er en 

gratis hjemmeside, som tilbyder rådgivning til børn og unge fra 8 til 23 år. Man kan både 

ringe og skrive døgnet rundt, uden at ens telefonnummer eller navn bliver oplyst (Om 

Børnetelefonen, u.d.). De oplyser selv på deres hjemmeside, at der kan opstå ventetid, hvis 

mange prøver at kontakte dem på samme tid. DR har for nyligt skrevet, at 90.764 

henvendelser, ud af 149.952 henvendelser til Børnetelefonen, er blevet registreret som 

ubesvarede siden starten af 2021 (Trolle, 2021). Dette dækker over både sms, chat, telefon 

eller brevkasse henvendelser.  

Disse fakta skal dog tages med et gran salt, da Børns Vilkår understreger, at dette altså ikke 

betyder, at 90.764 børn og unge ikke har modtaget hjælp. For at forstå tallene mere præcist, 

skal man dykke ned i de enkelte henvendelser, men vi nævner det blot her, for at understrege 
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at der kan opstå ventetid for at modtage hjælp fra Børnetelefonen. Størstedelen af de unge 

som rækker ud til Børnetelefonen, vil højest sandsynlig på et tidspunkt få muligheden for at 

komme i kontakt med en anonym voksen, eller komme i et chatrum med andre unge, som har 

lignende problemer i deres liv. Fra Børnetelefonens statistikker fra 2020 kan det ses, at 

36.396 piger, og 10.685 drenge, har haft samtaler på deres hjemmeside (Skoleprojekter, u.d.). 

Der er altså langt over dobbelt så mange piger som drenge, som har benyttet sig af de gratis 

tilbud som hjemmesiden tilbyder. 42,3% af brugerne var mellem 13 og 15 år, som er ca. 

midten af vores målgruppe for dette projekt (Skoleprojekter, u.d.). Ud fra Børnetelefonens 

åbne brevkasse kan man læse, at flere børn og unge skriver ind, for at få hjælp til ensom, som 

følge af manglende venskaber (Brev, u.d.).  

På hjemmesidens top-10 over samtaleemner ligger ensomhed dog ikke, men det gør emnet 

venskaber (Skoleprojekter, u.d.). 

Som tidligere nævnt kan manglen på venskaber være en faktor for børn og unges ensomhed 

(Hvad er ensomhed?, u.d.). Det kunne derfor tænkes, at der under emnet venskaber på 

Børnetelefonens top-10 samtaleemner, også bliver diskuteret ensom. 

Som statistikkerne ovenover har vist, er der mange tusind børn og unge, som benytter sig af 

denne gratis form for hjælp til løsning af deres problemer (Skoleprojekter, u.d.). 

Børnetelefonens hjemmeside bidrager altså til, at flere børn og unge kan modtage rådgivning 

og hjælp, som de måske ellers ikke havde fået. 

2.2 Social angst 

Som nævnt i ovenstående afsnit, kan ensomhed være en af grundene til at man isolerer sig, og 

ikke deltager i sociale arrangementer. Dette kan være grundet at man føler sig alene, og uden 

nogen at tale med om sine udfordringer (Hvad er ensomhed?, u.d.). 

En anden grund til, at nogle ville holde sig isoleret fra andre, kan være ved social angst. 

Ensomhed kan i nogle tilfælde udløse social angst (Gilbert, u.d.). Dette afsnit ønsker at 

undersøge, hvad social angst er, og hvordan det kan påvirke børn og unges hverdag.  

2.2.1 Hvad er social angst? 

Man kan argumentere for, at social angst kan være en følge af ensomhed (Gilbert, u.d.).  

Man er blevet så vant til at være alene, og måske uden rigtige venskaber, at man ikke længere 

tør at møde nye mennesker. Dette kan udvikle sig til social angst. Følelsen af at være 

ængstelig, være bekymret for noget, er kroppens naturlige måde at undgå farer på. 
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Betegnelsen for social angst lyder, at man er bange for at være sammen med andre 

mennesker, og dette kan være hæmmende for børn og unges trivsel (Tamm, 2005).  

Social angst kan gøre så en person ikke har nemt ved at tale med andre (Jørgensen, 

Matthiesen, & Thastum, 2014). Man kan derfor have svært ved at danne nye venskaber, som 

kunne lindre ensomheden.  

 

De tidlige tegn på social angst kan være generthed og tilbageholdenhed fra større 

forsamlinger. Disse kan f.eks. opstå hvis et barn gentagne gange er blevet udsat for at blive 

grint af, eller er blevet holdt udenfor fællesskabet og har følt sig ensom (Tamm, 2005).  

Angst er noget som kan forekomme i alle aldre, og som kan opstå både i barndommen eller 

senere i ens liv. Kroppen reagerer ved at gå i forsvarsposition, og man skal vælge om man vil 

tage kampen op mod det angstfremkaldende, eller flygte fra det (Tamm, 2005). Flugten kan 

siges at være den nemme udvej, da man ikke konfronterer sin angst, eller prøver at arbejde 

sig ud af den. Den måde vores krop reagerer på i sådanne situationer, er instinktive, og disse 

reaktioner har siddet i os i flere årtusinder.  

Det kan siges at alle mennesker, i højere eller mindre grad, lider af en form for angst.  

Alle mennesker kan frygte det ukendte og anderledes. Den sociale angst kan også ses som 

værende knyttet til separationsangsten, da de som lider af social angst, også føler sig bedst 

tilpas i deres vante og trygge rammer (Tamm, 2005). 

2.2.2 Hvem får angst? 

I 2016 led omkring 7.200 børn og unge, fra 0 til 18 år, af angst eller en depression (Karlsson, 

2021). Statistikker viser, at tallene for børn med psykiske lidelser har været stigende gennem 

de sidste 10 år. Ca. 2 ud af 3 børn eller unge, som lider af angst, er piger (Hvad ved vi om 

børn med angst?, u.d.). Statistikkerne tyder altså på, at piger har større tendens til at udvikle 

angst end drenge har.  

Det kan også ses, at børn i højere grad udvikler social angst, når de rammer skolealderen, og 

debutalderen ligger i gennemsnit på 12 år (Tamm, 2005). Omkring puberteten udvikles også 

en ny selvbevidsthed, som gør at man kan se på sig selv mere kritisk, og derfor kan få en ny 

eller ændret selvopfattelse (Nielsen, 1990:124). Langt de fleste børn med angst, omkring 

93%, er mellem 12 og 18 år (Hvad ved vi om børn med angst?, u.d.).  

Det er omkring skolealderen, at børn bliver bevidste om at andre også har en holdning til 

dem, og at de bliver vurderet af andre. Dette kan virke angstfremkaldende for nogen, og den 

sociale angst kan give ondt i maven eller åndenød (Jørgensen, Matthiesen, & Thastum, 2014). 
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Hvis børn oplever dette inden de skal i skole, vil de højest sandsynlig ikke associere skole 

med noget sjovt og lærerigt. Det kan også ses, at børn af mere overbeskyttende forældre, og 

som af natur er mere ængstelige anlagt, oftere udvikler social angst (Tamm, 2005). De vil 

helst være i deres trygge rammer, og når de bryder ud af disse, reagerer deres krop fysisk på 

noget som de psykisk er bange for. For ældre børn, i alderen 11 til 16 år, kan angst være 

svært at komme af med - især hvis det er noget som de har gået med i en længere periode 

(Tamm, 2005).  

I dette projekt, hvor målgruppen er 12 til 17 år, er denne fakta et godt bevis på hvorfor det er 

vigtigt at finde en mere effektiv løsning på social angst blandt børn og unge.  

Ingen ønsker, hverken for sig selv eller sit barn, at deres børn skal lide af angst, og på den 

måde være hæmmet i at komme frem i livet (Jørgensen, Matthiesen, & Thastum, 2014).  

Ifølge Maare Tamm, forfatter af Børn og angst fra 2005, er det bedste en forælder til et barn 

med angst kan gøre, uden yderligere hjælp udefra, at lære dem problemløsende adfærd, ved 

for eksempel at udfordre deres angst, og langsomt prøve at arbejde sig ud af den. Der bliver 

dog også skrevet, at det også kræver inddragelse af andre personer, da børn skal lære at være 

tryg i andre rammer, end hos sine forældre (Tamm, 2005). 

2.2.3 Hvorfor får nogen angst? 

Som tidligere nævnt kan der være flere grunde til, at børn og unge udvikler social angst.  

En af grundene kan være hvis man er blevet udsat for mobning. I Sverige, som forfatter 

Maare Tamm er fra, har 15% af alle skoleelever været indblandet i mobning, enten som offer 

eller som mobber (Tamm, 2005). Det svarer til 1 ud af 7 skoleelever. Især hos drengene kan 

det være svært at se forskel på leg og mobning, da drengenes lege ofte har elementer af 

aggressivitet med. Det er oftest set, at det er de ældre klasser, som driller, mobber, de yngre 

elever. Især de ældre drenge har tendens til at drille yngre piger (Tamm, 2005). Drengene er 

generelt set mere udsat for mobning, i deres voldsomme lege, mens at der hos pigerne er 

større tendens til at forekomme mobning i det skjulte, hvilket i højere grad udsætter dem for 

usikkerhed. Her ses der altså igen en forskel mellem drenge og piger. Modsat den tidligere 

nævnte statistik, som sagde at 2 ud af 3 børn og unge, som lider af angst, er piger, er der tre 

gange så mange drenge som piger, som oplyser at de er blevet udsat for mobning (Tamm, 

2005). Der er altså ikke, i dette tilfælde, en sammenhæng mellem mobning og udviklingen af 

angst. Der kan altså også være andre faktorer end mobning inde over, hvilke børn og unge 

som udvikler social social. 
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2.3 Gamification 

Efter at have undersøgt begreberne ensomhed og social angst, vil vi nu redegøre for begrebet 

gamification. Dette afsnit har vi valgt at have med, da det er noget som vi vil inddrage i vores 

forslag til en videreudvikling af hjemmesiden Børnetelefonen. Vi vil herunder komme 

nærmere ind på, hvad gamification er, og hvordan det ville kunne bidrage i en mulig ny 

applikation. 

2.3.1 Hvad er gamification? 

Til vores forståelse af begrebet gamification har vi fundet frem til bogen Gamification; 

Læring gennem spil og konkurrence, af Malene Erkmann og Pernille Lomholt, som begge har 

baggrunde inden for IT og digitale designs. Dette er relevant for vores forslag til en 

forbedring af Børnetelefonen, da det digitale design skal være indbydende for nye brugere, 

børn og unge. 

Gamification betegner det fænomen, når spilelementer er tilføjet til andre aktiviteter end i spil 

(Erkmann & Lomholt, 2018). Dette kan for eksempel være i undervisning eller til andre 

læringsformål. Spilelementer er alt det som udgør et spil. Det kan være alt fra point i spillet, 

tidsbegrænsninger, baggrundsmusik eller bevægelige elementer som bruges aktivt i spillet 

(Erkmann & Lomholt, 2018). De spilelementer som udgør et spil, kan motivere og engagere 

deltagerne i spillet til problemløsning. De fanger spillernes opmærksomhed, og gør dem 

interesserede i hvordan spillet fungerer, og hvad man kan få ud af det (Erkmann & Lomholt, 

2018).             

Erkmann og Lomholts’ bog henvender sig til lærere, pædagoger og studerende - alle som har 

med læring at gøre. De oplyser i bogen om hvordan man ved inddragelse af gamification i sin 

undervisning, kan gøre det sjovere for børn og unge at lære (Erkmann & Lomholt, 2018). 

Vores applikation, som er en videreudvikling af Børnetelefonens hjemmeside, kan man 

argumentere for også har/skal have et læringsformål. Som Børnetelefonen allerede er 

konstrueret nu, er den med til at lære børn og unge at håndtere deres konflikter i hverdagen. 

De børn og unge som søger hjælp på hjemmesiden, får givet nogle værktøjer, af enten 

vejledere eller andre jævnaldrende, til hvordan de skal komme videre med deres problem. 

Den gamification, som vi tænker skal have en plads i vores forslag til en applikation, skal 

altså tage del i den læringsproces som brugerne af applikationen skal igennem.  



Roskilde Universitet Gruppenummer: V2124809010 3. Semester E2021 

 

15 

2.3.2 Hvordan kan gamification inddrages i vores applikation? 

Et spilelement, som bliver nævnt i Gamification; Læring mellem spil og konkurrence, er 

gameplay. Gameplay er den måde hvorpå en spiller kan bevæge sig rundt eller komme videre 

i et spil (Erkmann & Lomholt, 2018). I de fleste tilfælde vil interaktionen ske ved et klik med 

sin mus, eller ved at trykke på en knap eller pil i spillet, for at komme videre. Vi er blevet 

inspirerede af spillet Matematik i Måneby, til hvordan man skal komme frem og tilbage på 

vores applikation. Matematik i Måneby er et undervisningsspil, med det formål at forbedre 

primært 3. til 6. Klasseselevers evner inden for matematik (Ehlers, 2005). Man bliver i spillet 

fulgt rundt af en mandlig animeret figur, som mundtligt forklarer hvordan de enkelte baner i 

spillet spilles. Dette gør altså også spillet brugervenligt for de yngre elever, som endnu ikke 

har de største læseevner. Vores tanker, i forhold til vores forslag om en applikation er, at der 

også skal indgå en form for figur på platformen. Den skal have til formål at guide og vejlede 

nye brugere til, hvordan man kan modtage hjælp mod f.eks. ensomhed eller social angst. 

Denne form for gamification er også med til at gøre applikationen sjovere, og kan bidrage til 

læring omkring hvordan man kan løse sine personlige problemer. 

2.3.3 Gamification og nudging  

Gamification er tæt beslægtet med nudging, da begge fænomener handler om, hvordan 

menneskers adfærd kan ændres gennem design (Erkmann & Lomholt, 2018). Nudging er 

hovedsageligt fokuseret på adfærdsregulering til det bedre eller sundere valg, hvor 

gamification også kan bruges i andre sammenhænge, som til f.eks. læring og undervisning. 

Det er dog stadig adfærdsregulering i vores øjne, bare med et andet formål. Nudging bruges 

oftere i sammenhænge, hvor man ønsker at få nogen til at ændre vaner. Dette kan ske ved 

informationskampagner, ved brug af symboler, forøget bekvemmelighed (f.eks. til sundere 

madvaner) eller ved understregelse af sociale normer (hvad flertallet gør) (Sunstein, 2014). 

På nogle punkter kan gamification og nudging altså sammenlignes, da de begge påvirker 

menneskers adfærd.              

I bogen af Erkmann og Lomholt nævnes filosof Sarah Conly kort. Hun er en af kritikerne af 

nudging, da hun ser det som udemokratisk og som en manipulation af mennesket. Ud fra 

hendes synspunkt giver man borgerne, ved nudging, muligheden for at tage et frit valg, men 

man prøver alligevel at manipulere dem til at vælge noget bestemt (Erkmann & Lomholt, 

2018). Det mener hun ikke er i orden. Ud fra vores tænkte brug af gamification, og altså på 

nogle områder også nudging, ser vi det ikke som om at vi prøver at manipulere nogen.  
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Vi ønsker blot at gøre flere børn og unge opmærksomme på de muligheder de har for at søge 

anonym hjælp, når de sidder med en konflikt som de ikke selv kan løse. Vores inddragelse af 

gamification skal blot gøre det sjovere, og lettere, at benytte sig af applikationen. Det er de 

spilelementer, som bliver inddraget i vores applikation, som skal ses som adfærdsændrende 

hos børn og unge. Elementerne har altså til formål, at få flere børn og unge til at bruge, eller i 

hvert fald kende til, applikationen. Den skal blot stå til rådighed, og den skal til hver en tid 

kunne slettes af brugeren på deres mobiltelefon.  

  

Formålet med applikationen er at nå ud til de børn og unge, som sidder alene med deres 

problemer. 

3. Metodeafsnit 

3.1 Kvalitativ metode 

Vi har valgt at gøre brug af den kvalitative metode i vores projektarbejde. Den kvalitative 

metode er en undersøgelsesmetode, som kan bruges til at opnå viden omkring forhold som er 

svære at måle (Aarhus Universitet, u.d.). Metoden er oftest induktiv, hvilket betyder baseret 

på enkelttilfælde, hvorfra man kan konkludere noget (Induktiv, u.d.). Vi har udarbejdet nogle 

relevante spørgsmål til to semistrukturerede interviews, med en dreng og en pige mellem 12 

og 17 år, da dette er inden for vores valgte målgruppe. Interviewene har til formål at give os 

en dybere forståelse for, hvorfor nogle børn og unge bliver ramt af ensomhed. Vi ønsker at 

opnå en indsigt i, hvilke faktorer der er med til at nogle børn og unge får det førnævnte 

problem i deres hverdag.  

Den semistrukturerede interviewform har den fordel, at den kan give os mere nuancerede 

besvarelser fra vores interviewpersoner. Efter at interviewpersonerne er blevet sat ind i 

interviewets formål, vil de kunne tale frit om deres egne oplevelser og meninger omkring 

interviewets emne (Brinkmann & Kvale, 2009:148). Denne introduktion til interviewet kaldes 

en briefing. Vi ønsker at få en indsigt i den interviewedes subjektive holdninger. Ydermere er 

det også vigtigt at skabe en god kontakt med den interviewede, ved at lytte opmærksomt og 

vise interesse, så den interviewede føler sig respekteret og forstået (Brinkmann & Kvale:148-

149). I et semistruktureret interview vil der på forhånd være givet et tema, som interviewet 

vil omhandle, og nogle korte og enkle spørgsmål. Disse skal dog åbne op for, at samtalen kan 
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gå i flere retninger (Brinkmann & Kvale:154). Denne interviewform er den klassiske og mest 

brugte, hvor man får besvaret nogle opstillede spørgsmål (Defactum, u.d.). Selvom det 

semistrukturerede interview åbner op for at interviewpersonen kan give sine frie og ærlige 

svar, vil der dog stadig være en vis struktur, som sørger for at det centrale emne og 

problemstillinger besvares vidt muligt (Aarhus Universitet, u.d.). Vi tænker, at denne metode 

kan være med til at hjælpe os hen imod et svar på, hvorfor nogle børn og unge bliver 

ensomme, som senere hen kan udvikle sig til social angst.  

3.2 TRIN-modellen 

Vi har også valgt at benytte os af trin-modellen, som en analysemodel, til at beskrive 

Børnetelefonens hjemmeside. Vi har besluttet os for at benytte tre ud af de seks trin fra 

modellen, bestående af trin 1, teknologiers indre mekanismer og processer, trin 3, 

teknologiers utilsigtede effekter og trin 6, teknologier som innovation (Jørgensen, 2018). 

Akronymet TRIN, i TRIN-modellen, står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i 

Netværk. TRIN-modellen har til formål at inspirere til analyser og beskrivelser af teknologier 

(Jørgensen, 2018). 

Vi ser Børnetelefonens hjemmeside som en teknologi, hvori der indgår flere forskellige 

faktorer. Disse faktorer er i samspil med hinanden, og er altså en del af det sociotekniske 

system, som Børnetelefonen er (Klæbel, 2017). I sådan et socioteknisk system, handler 

aktørerne i systemet inden for visse regler. Børnetelefonens hjemmeside, som en teknologi, 

har opstillede regler og principper, som strukturerer adfærden fra aktørerne, f.eks. de unge 

brugere af hjemmesiden (Hansen & Søndergård, 2014). Dette giver teknologien stabilitet og 

retning. Hvis bare en enkelt af de forskellige aktører, som brugerne eller designerne af 

hjemmesiden, foretager en ændring i teknologien, vil det kunne påvirke alle de andre 

elementer i det komplekse system (Hansen & Søndergård, 2014). Vores formål ved at 

analysere og beskrive Børnetelefonen, vha. TRIN-modellen, er bl.a. at finde frem til hvilke 

aktører som er en del af teknologiens sociotekniske system.  

3.2.1 Første trin 

Ud fra det første trin, teknologiers indre mekanismer og processer, vil vi undersøge hvordan 

Børnetelefonens hjemmeside er opbygget, i forhold til brugervenlighed. Vi vil kigge på, om 

hjemmesiden opfylder dens formål - at hjælpe børn og unge med deres problemer. Derudover 

vil vi undersøge, om Børnetelefonen på nogen måde gør brug af gamification, da dette også 
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er et emne vi har undersøgt i vores teoriafsnit af projektet. Vi vil finde ud af, om gamification 

på nogen måde er med til at gøre hjemmesiden mere attraktiv for dens målgruppe. 

3.2.2 Tredje trin 

Det tredje trin i TRIN-modellen, teknologiers utilsigtede effekter, vil vi bruge til at se på de 

utilsigtede effekter af Børnetelefonens hjemmeside. Vi vil blandt andet komme ind på, hvor 

sikker hjemmesiden er for børn og unge at benytte. Dette bliver gjort med henblik på, at der i 

realiteten også kan sidde voksne med upassende hensigter, inde på de chatrum som kun er 

tiltænkt målgruppen af hjemmesiden. Man kan skelne mellem utilsigtede effekter, som har 

karakter af risici, og nogle som skyldes designfejl (Jørgensen, 2018). Udgør hjemmesidens 

utilsigtede effekter reelle risici for brugerne, eller er det designfejl som kan være skyld i, at 

den ikke bliver brugt optimalt? Vi vil undersøge om hjemmesiden har en måde at kontrollere 

hvem der skriver i deres chatrum.  

3.2.3 Sjette trin 

Det sjette og sidste trin, teknologier som innovation, vil vi bruge til at se hvor tilgængelig 

hjemmesiden er, og hvordan den bliver præsenteret for nye brugere. Vi vil også kigge på, 

hvilke drivkræfter og barriere der kan være for hjemmesidens udbredelse. Hvad får børn og 

unge til at benytte sig af hjemmesiden, og hvad gør at færre benytter sig af den? Under dette 

trin vil vi også kort berøre emnet omkring ventetider på Børnetelefonens hjemmeside. 

3.2.4 Afgrænsning af TRIN-modellen 

Vi har valgt at lave en afgrænsning, i forhold til hvilke trin vi ønsker at gå i dybden med. 

Trinene ovenfor er valgt, på baggrund af at vi ser dem som de mest relevante, for vores valgte 

teknologi at analysere og beskrive. Vi vil under dette afsnit kort forklare vores fravalg, og 

hvad de fravalgte trin kunne have bidraget med.   

Trin to, teknologiers artefakter, lægger op til en gennemgang af de artefakter som hører til en 

teknologi (Jørgensen, 2018). Da vores valgte teknologi er en hjemmeside, og ikke en fysisk 

teknologi, fandt vi det mere brugbart at benytte os af trinnet om teknologiers indre 

mekanismer og processer. Dette var mere oplagt til en analyse af en hjemmeside.  

Trin fire, teknologiske systemer, er blevet fravalgt, da vores fokus ikke ligger på at undersøge 

de systemer som Børnetelefonens hjemmeside er en del af. I en vis grad vil vi inddrage 

hvordan brugerne og hjemmesiden hænger sammen, men dette bliver ikke beskrevet i et trin 
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for sig selv. Vi valgte i stedet at benytte trinnet om utilsigtede effekter, for at komme ind på 

den måde børn og unge bruger hjemmesiden, og på den måde indgår som aktører i systemet.  

Vores sidste fravalg er trin fem, modeller af teknologier. Vi fandt det ikke yderst nødvendigt, 

for vores analyse af Børnetelefonens hjemmeside, at lave en model for bedre at forstå f.eks. 

hjemmesiden opbygning og formål. Derfor blev trinnet fravalgt. 

4. Analyseafsnit 

Under dette afsnit vil vi først lave en analyse af vores semistrukturerede personinterviews, 

med to unge på henholdsvis 14 og 16 år, som er inden for vores målgruppe. Derefter vil vi 

analysere og beskrive hjemmesiden Børnetelefonen som en teknologi, ved hjælp af TRIN-

modellen. Til sidst i afsnittet vil vi komme med vores forbedringer og løsninger til en 

applikation lignende Børnetelefonen, som vi er kommet frem til efter at have bearbejdet vores 

teori og analyser. De nedenstående analyser vil hjælpe os med at komme et skridt tættere på 

at besvare vores problemformulering.  

4.1 Kvalitativ data: Personinterviews 

Herunder vil vi analysere vores interviews, som har til formål at give os en dybere forståelse 

for hvorfor nogle børn og unge bliver ramt af ensomhed, som kan udvikle sig til social angst.      

I disse interviews bliver der kun nævnt begrebet ensom, og ikke social angst, da vi i dette 

projekt ser social angst, i relation til, og som en mulig følge af, ensom. Vi vil også sætte 

interviewene i relation til vores indsamlede teori, for at se om nogle af udtalelserne stemmer 

overens med statistikker eller fakta. 

Vi havde uddelegeret vores interviews således at vi interviewede en person hver, en dreng på 

16 år og en pige på 14 år. Begge vores interviewpersoner var på forhånd blevet informeret 

omkring interviewets tema. På den måde kunne de bedre forberede sig på de kommende 

spørgsmål, dog uden at få de konkrete spørgsmål, og hvad de eventuelt kunne svare. Den ene 

af vores interviewpersoner blev interviewet på et bibliotek, og den anden på en bænk i en 

park. Disse lokationer blev valgt for at skabe et roligt og trygt miljø, hvor interviewpersonen 

ikke skulle bekymre sig om støj og for mange mennesker omkring sig. Vi optog begge 

samtaler på vores mobiltelefoner, så vi kunne få, og huske, alle detaljer i interviewet med.   
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Vi havde inden interviewene fandt sted, formuleret fem interviewspørgsmål, som skulle 

kunne give os bredere og mere dybdegående besvarelser inden for interviewets tema.  

Vores første spørgsmål lød “Hvordan vil du beskrive ensomhed?”. Dette var et oplagt 

spørgsmål at lægge ud med, da ensomhed var temaet for interviewene, og begrebet kan 

fortolkes på forskellige måder. På dette spørgsmål fik vi to lidt forskellige besvarelser, set ud 

fra en drengs og en piges synspunkt.   

Drengen lagde mere vægt på det psykiske aspekt af ensomhed, og sagde: “Du kan være 

alene, selvom du er sammen med andre” (Se Bilag B). Pigen derimod beskrev ensomhed 

mere som værende fysisk alene, og som en følge af dette kunne man føle sig tom indeni.    

Hun betegnede ensomhed som når man ikke har nogen at hvile sig op ad, eller nogen at 

snakke med sine problemer med (Se Bilag A). Som nævnt i vores teoriafsnit omkring 

ensomhed, er det forskelligt fra person til person hvor meget socialisering man har behov for 

(Hvad er ensomhed?, u.d.). Det kan også være i sådan et tilfælde, at en person med et større 

behov for socialisering, kan udvikle social angst, som en følge af at være meget alene og 

uden rigtige venskaber (Hvad er ensomhed?, u.d.). Den forskel som vi ser mellem drengen og 

pigen er, at drengen beskriver ensomhed som noget psykisk, for det meste, og pigen lægger 

meget vægt på, at ensomhed afhænger af at have nogen at tale med.  

Dernæst gik vi videre i interviewets til et mere personligt spørgsmål, angående 

interviewpersonens egne erfaringer med ensomhed. Spørgsmålet lød “Har du selv følt dig 

ensom før? Og i hvilke situationer?”. Med dette spørgsmål ønskede vi at drengen og pigen 

fik mulighed for komme med nuancerede besvarelser. Pigens svar var meget orienteret mod 

enkelte situationer, da hun blandt andet nævnte, at hun“... kan føle sig sådan lidt uden for, og 

lidt sådan... ensom på den måde, ved at de så sidder og snakker om en intern joke…” (Se 

Bilag A). Hendes svar var meget baseret på hvis hun ikke havde været med til en bestemt 

begivenhed, og derfor ikke kunne være med i samtalerne i f.eks. skolen. For drengens 

vedkommende snakkede han meget om at være ensom generelt i fællesskabet i skolen. “Jeg 

har følt mig ensom en del gange i skolen...” (Se Bilag B). Som nævnt i vores teoriafsnit 

omkring ensomhed, har ensomhed blandt skoleelever været stigende i de sidste 20 år, så 

vores interviewede dreng er altså ikke alene om at føle sig ensom i skolen nogle gange (Hvert 

fjerde barn føler sig ensom, 2019). Vi nævner også i afsnittet, at ensomhed kan føre til at børn 

og unge ikke har lyst til at gå i skole (Hvert fjerde barn føler sig ensom, 2019), og at hvis 
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ensomheden ikke forsvinder, kan det have langvarige konsekvenser for den unges trivsel 

(Sådan spotter du ensomhed, u.d.). Vores interviewede 16-årige nævner dog ikke noget om, 

at han har haft mistet lysten til at gå i skole, grundet ensomhed eller mangel på venskaber.  

I forlængelse af spørgsmålet omkring erfaringer med ensomhed, spurgte vi begge parter hvor 

ofte de føler sig ensomme. Til dette svarede drengen, at det varierede om han havde nogen at 

snakke med og være sammen med. Modsat drengens svar lyder det ikke til, at pigen mangler 

venskaber, men mere at hun også prioriterer at lave andre ting end venneaftaler. Hun sagde 

blandt andet “... jeg har jo mine prioriteter, og jeg kunne jo have prioriteret den aften” og 

“nu har jeg jo rigtig tit håndbold og fritidsarbejde, så der er faktisk meget tit aftener hvor jeg 

ikke kan komme med” (Se Bilag A). I vores teoriafsnit kom vi også frem til, at 19 procent af 

børn og unge oplever følelsen af at være ensomme en gang imellem, og syv procent oplever 

det tit eller meget tit (Hvert fjerde barn føler sig ensom, 2019). Dette er dog en statistik på 

børn fra 11 til 14 år, så den ligger lidt i den lave ende af vores målgruppe, og passer måske 

ikke helt på vores interviewede unge. Ud fra vores to interviews er der noget som tyder på, at 

pigen i dette tilfælde ikke føler sig lige så ensom som vores interviewede gymnasiedreng. 

Dette er blandt andet baseret på, at drengen snakker meget om generelt at føle sig udenfor 

fællesskabet (Se Bilag B), hvor pigen mest nævner specifikke situationer eller begivenheder 

hun har misset (Se Bilag A). 

Vores fjerde interviewspørgsmål lød “Hvad gør du for ikke at føle dig ensom? Er venskaber 

vigtigt for ikke at føle sig ensom?”. Til dette spørgsmål var vores interviewpersoner meget 

enige. De mente begge, at det var vigtigt at have nogle at snakke med sine problemer om. 

Drengen nævnte blandt andet “For har du gode venner, kan du altid komme til dem, og så vil 

de gøre sådan at du ikke føler dig alene” (Se Bilag B). Pigen nævnte ligeledes “... hvis jeg nu 

har det problem, som sådan rigtig meget, så kan jeg altid gå hen til dem...” (Se Bilag A).  

Der er altså ingen af de to, som overhovedet overvejer, at det ikke er alle som har nogle de 

føler at de kan tale med. Som vi fandt frem til tidligere i opgaven, har næsten 50.000 drenge 

og piger benyttet sig af den anonyme hjemmeside Børnetelefonen, for at modtage hjælp til 

deres problemer i hverdagen (Skoleprojekter, u.d.). Dette er et alternativ til de børn og unge 

som ikke føler at de har nogle venner de kan gå til, og tale med om deres problemer med.  
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Som afsluttende spørgsmål spurgte vi om vores interviewpersoner ved hvor man har 

mulighed for at søge hjælp henne, og om de havde benyttet sig af de valgmuligheder før. 

Spørgsmålet valgte vi at stille med henblik på at finde ud af, om nogle af vores 

interviewpersoner havde hørt om hjemmesiden Børnetelefonen. Vores formål med 

spørgsmålet var også at finde ud af, hvor godt Børnetelefonen bliver reklameret for, så børn 

og unge kender deres muligheder for at modtage hjælp. Til dette spørgsmål svarede drengen 

“Man kan søge hjælp ved sin familie, ved sine venner eller sin kæreste eller sådan noget…” 

(Se Bilag B). Han nævnte altså kun personer inden for hans egen omgangskreds, og ikke 

anonyme hjælpemuligheder. Pigen svarede “... regner jeg bare med at snakke med mine 

venner, eller med en voksen…” (Se Bilag A). Hun nævner altså også kun personer fra hendes 

omgangskreds. Til pigen blev der også, til dette spørgsmål, spurgt om hun specifikt kendte til 

Børnetelefonens hjemmeside. “Øøh, jo den har jeg hørt om før, men jeg kender ikke nogen 

der har brugt den, og jeg har heller ikke selv brugt den” (Se Bilag A). I denne besvarelse 

konkluderer pigen altså, at ingen af hendes venner har benyttet sig af Børnetelefonen. Dette 

kan ses som en antagelse, da det ikke er sikkert at alle ville tale højt om at de har søgt 

anonym hjælp. Ud fra vores indsamling af data fra Børnetelefonen, fandt vi frem til at 36.396 

piger, og 10.685 drenge, har haft samtaler på Børnetelefonens hjemmeside i 2020 

(Skoleprojekter, u.d.). På top-10 over samtaleemner ligger emnet venskaber, som muligvis 

også kan indeholde samtaler omkring mangel på venskaber, og ensomhed. Der er altså 

mange, selvom vores interviewpersoner ikke nævnte Børnetelefonen, som kender til den 

gratis hjemmeside, og som benytter sig af den.  

 

Efter at have analyseret vores to interviews, med personer inden for vores målgruppe, er vi 

kommet til frem, at forskellen mellem drengen og pigen er anderledes end vi havde forventet. 

Vi havde forventet, at pigen ville være den som følte mest ensomhed generelt, og at drengen 

ville være den med flest venskaber og et socialt liv. Det viste sig at være drengen som havde 

det sværest med fællesskaber, hvor pigen generelt havde flere vennegrupper, både i skolen og 

til håndbold.  

4.2 Teknologisk analyse (TRIN-modellen) af Børnetelefonen 

Følgende analyse vil gå i dybden med hjemmesiden Børnetelefonen som en teknologi. Vi vil 

med fokus på trin 1, 3 og 6 i TRIN-modellen, finde frem til hvordan hjemmesiden er 

opbygget, hvordan den bliver brugt, og hvad der får, eller ikke får, børn og unge til at benytte 
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sig af hjemmesidens tilbud. Den følgende analyse vil blive brugt til at komme frem til, 

hvordan en applikation lignende Børnetelefonen, kan optimeres og gøres mere brugervenlig. 

4.2.1 Trin 1 

Ud fra dette trin vil vi undersøge hvordan Børnetelefonens hjemmeside er opbygget, og om 

den gør brug af gamification, for at fange brugernes opmærksomhed. Det første man bliver 

mødt med på hjemmesiden, er et billede af to unge, en dreng og en pige, med skrift til deres 

højre side, som siger at man anonymt og gratis kan ringe eller skrive til Børnetelefonen. 

Under billedet af de to unge kan man vælge, om man ønsker at modtage hjælp eller støtte fra 

en voksen eller andre jævnaldrende børn. Man bliver altså hurtigt præsenteret for ens 

valgmuligheder på siden (Børnetelefonen, u.d.). Rubrikkerne øverst på hjemmesiden giver 

også en valgmuligheder som bl.a. lyder Rettigheder og Brevkasse, hvor man også kan spørge 

om hjælp, eller finde ud af hvilke rettigheder man som barn eller ung har. Hvis vi tager 

udgangspunkt i rubrikken Brevkasse, kan man under dette punkt enten selv sende et brev ind, 

eller læse andres breve, som måske kan besvare ens egen problemstilling. Man kan vælge 

mellem forskellige kategorier, og om man ønsker at læse svar fra voksne eller andre børn. 

Umiddelbart bliver der ikke gjort brug af gamification, i form af spilelementer, under 

rubrikken Brevkasse, men der bliver gjort brug af nudging. Hjemmesiden adfærdsregulerer 

brugerne ved at skilte med hvilke breve i brevkassen som er nyest. Dette nudger brugerne til 

at vælge at læse de nyeste beskeder (Sunstein, 2014).  

En anden rubrik, man kan finde øverst på siden, lyder Mit problem er…. Her kan man trykke, 

hvis man ønsker at læse om, og eventuelt tage en quiz med en masse informationer, om det 

som går en på. Dernæst kan man under dette punkt også læse om, hvordan andre børn har det 

i forhold til det emne man har trykket på. Emnerne har et bredt omfang, og går fra alt mellem 

ensomhed, kærlighed og vold i familien. Man kan også vælge at se en video om det emne 

som man har trykket på, hvis man vælger at give Børnetelefonen tilladelse til at fremvise den. 

Disse videoer er lavet af Børnetelefonen selv, og deres beskrivelser og historier er på et 

enkelt sprog og på dansk (Børnetelefonen, u.d.). Under denne rubrik bliver der ikke, modsat 

rubrikken Brevkasse, gjort brug af nudging, og heller ikke gamification. Der er intet som 

indikerer, at flere har læst om et bestemt emne, eller om der er blevet lagt nye ting op på 

hjemmesiden. Den sidste øverste rubrik, som vi i denne analyse vil tage udgangspunkt i, er 

Rettigheder. Under dette punkt kan man finde ud af hvilke rettigheder man som barn og ung 

har. Dette er blandt andet retten til tro og religion, privatliv, omsorg og tryghed, og lægehjælp 



Roskilde Universitet Gruppenummer: V2124809010 3. Semester E2021 

 

24 

og viden om sundhed. Under dette punkt er der ligeledes også videoer og quizzer, som kan 

gøre en klogere på det valgte område (Børnetelefonen, u.d.). Ligesom de to tidligere nævnte 

rubrikker, indeholder dette punkt heller ikke brugen af gamification, spilelementer, til at 

fange de unge brugeres opmærksomhed eller interesse (Erkmann & Lomholt, 2018).  

Børnetelefonens hjemmeside er altså nemt bygget op, og man bliver som det første på 

hjemmesiden introduceret til, hvordan man kan modtage hjælp. Det opfylder altså 

hjemmesidens formål - at tilbyde gratis og anonym hjælp. Efter at have undersøgt 

hjemmesidens forskellige rubrikker, ser vi ingen brug af gamification på siden, dog faldt vi 

over enkelte brug af nudging. Grunden til at vi ikke gennemgår alle hjemmesidens øverste 

rubrikker er, at de indeholder meget af det samme, som dem vi har gennemgået. For 

eksempel indeholder rubrikken Børn hjælper børn, meget det samme som rubrikken 

Brevkasse (Børnetelefonen, u.d.). 

4.2.2 Trin 3 

Under dette punkt vil vi gennemgå de utilsigtede effekter på Børnetelefonens hjemmeside. 

Som udgangspunkt kan alle, også folk uden for hjemmesidens målgruppe, op til 23 år, gå ind 

og melde sig ind i et chatrum. Der er ingen måde hvorpå hjemmesiden kan vide, om det er en 

ældre mand eller dame, som benytter sig af de gratis tilbud for modtagelse af hjælp. Dette ser 

vi som en designfejl, da hjemmesiden ikke har en form for sikkerhedsnet, til at sikre de 

rigtige brugere af hjemmesidens sikkerhed. Derimod kan det være svært at se en løsning på 

problemet, da et 9-10-årigt barn ikke selv ville kunne identificere sig med f.eks. pas eller 

sygesikringskort. Dette ville også fjerne konceptet med, at man kan være anonym på 

hjemmesiden. Eftersom at alle kan læse ens svar på andre børn eller unges brev under 

rubrikken Brevkasse, kunne det tænkes, at Børnetelefonen har nogle ansat til at gennemgå de 

svar som børn og unge modtager fra andre derinde. Dog kunne det tænkes at være sværere at 

gennemgå alle dem som skriver i chatrum, til en voksen. Hvis nogen laver sjov med 

Børnetelefonen vil det også tage en plads for et barn som rigtigt har behov for hjælp. Vi ser 

det derfor som en designfejl, at hjemmesiden ikke har en form for måde at sikre hvem der 

bruger hjemmesiden.  

Da vi, selvfølgelig, ikke har afprøvet Børnetelefonens chatrum, ved vi ikke, om der faktisk er 

visse ord eller personlige oplysninger, som ikke må, eller kan, deles i chattene. Hvis dette er 

tilfældet, ville vi ikke se de utilsigtede effekter som risici for brugerne, da der ikke fysisk 

ville kunne ske dem noget. Det er på baggrund af at have undersøgt måden hvorpå man kan 
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svare på andre børn og unges breve, at vi tænker at hjemmesiden ikke kan sikre, hvem der 

bruger den, og derfor har karakter af designfejl (Børnetelefonen, u.d.).  

4.2.3 Trin 6 

Ud fra dette trin vil vi se på hvor tilgængelig Børnetelefonens hjemmeside er, og hvad der er 

med til at få børn og unge til at benytte sig af dens tilbud. Hvilke drivkræfter og barriere er 

der for hjemmesiden?  

Som udgangspunkt er hjemmesiden tilgængelig for alle, og den kommer frem ved en enkelt 

google søgning. Vi har umiddelbart ikke kunne finde nogle reklamer, hverken på internettet, 

sociale platforme eller fysisk på gaden, for Børnetelefonen. Dette kan være en barriere for 

hjemmesidens udbredelse, da folk som ikke kender til tilbuddet, vil være nødt til at høre om 

siden fra enten bekendte eller fra skolen, hvis de skal søge hjælp derpå. En drivkraft som taler 

for at flere skal benytte sig af tilbuddene er, at hjælpen kan fås gratis og anonymt. Dette kan 

være en vigtig faktor for unge, som ikke tør at fortælle deres forældre eller lærere om deres 

udfordringer (Børnetelefonen, u.d.). Hjemmesiden holder sig opdateret, og forsiden foreslår 

hjælp til aktuelle problemer, som f.eks. svære følelser omkring julen. Dette får også 

hjemmesiden til at fremstå som i brug, og som et aktuelt sted at søge hjælp til sine nuværende 

problemer. Ud fra vores synspunkt virker forsiden indbydende, og som et sted hvor man trygt 

og frit kan udtrykke sig.  

Noget som kan virke som en barriere for hjemmesiden, er de ventetider som kan opstå ved 

brugen af hjemmesiden. Som tidligere nævnt i afsnittet Hvilken hjælp findes der? er der 

90.764 henvendelser til Børnetelefonen, som er registreret som ubesvarede siden starten af 

2021 (Trolle, 2021). Dette dækker både over sms, chat, telefon eller brevkasse henvendelser. 

Dette kan virke som en barriere for sidens udbredelse, da ingen ønsker at søge hjælp 

forgæves. Hvis nogen har prøvet at søge hjælp flere gange uden at modtage et svar, vil de 

højest sandsynlig stoppe med at benytte sig af hjemmesiden.  

 

Børnetelefonens hjemmeside er altså frit tilgængelig for alle, men har dog også nogle 

barrierer. Hvis der opstår lange ventetider, eller folk ikke kender til siden, pga. mangel på 

reklamation, vil færre benytte sig af tilbuddene. Hvis vi ser bort fra at der kan opstå ventetid, 

er Børnetelefonens forside opdateret, og indbydende, og klar til at hjælpe med aktuelle 

problemer, som f.eks. problemer i julen.  
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4.3 Beskrivelse af løsningsforslag 

Efter at have undersøgt ensomhed, og social angst som en følge af ensomhed, interviewet to 

unge, samt beskrevet og analyseret Børnetelefonens hjemmeside, vil vi nu komme med et 

løsningsforslag, til en forbedret applikation, som skal rumme de mangler som Børnetelefonen 

har. Applikationen er tiltænkt målgruppen 12 til 17 år, og altså ikke 8 til 23 år, som er 

Børnetelefonens nuværende målgruppe.  

Først og fremmest vil vi konvertere Børnetelefonens hjemmeside til en brugervenlig 

applikation, som kan downloades på ens mobiltelefon. På den måde kan børn, som har 

alderen til at eje en mobiltelefon, og unge, nemt komme i kontakt med en rådgiver, også 

selvom de ikke befinder sig derhjemme. Dette kan være en løsning for de børn og unge, som 

f.eks. kommer fra familier med vold, enten psykisk eller fysisk, eller ikke har dagligt adgang 

til en computer. Tanken med vores optimerede applikation er, at den primært skal være til 

hverdagsproblemer, såsom mobning, venskaber eller kropsidealer, og ikke til 

selvmordstanker, depression eller cutting, da vi ser disse som meget større problemer, som 

kræver professionel hjælp. I tilfælde af at nogen skulle skrive sådan et problem, vil de blive 

henvist til en professionel, og ikke blot blive vejledt af en frivillig rådgiver på 

Børnetelefonen.   

Da vi er blevet bevidste om, at der tidligere har kunne opstå ventetid på Børnetelefonens 

hjemmeside, ville vi på den optimerede applikation inddrage gamification. Inddragelsen af 

gamification skal være med til at underholde de børn og unge, som sidder i kø til at modtage 

hjælp. Som tidligere nævnt i afsnittet Hvordan kan gamification inddrages i vores 

applikation? vil man som det første på applikationen blive mødt af en form for frontfigur, 

som kan vejlede og hjælpe en inde i applikationen. Dette kunne for eksempel være et 

animeret dyr, eller en menneskelignende figur, som i Matematik i Måneby. Vores tanke er, at 

denne frontfigur skal kunne lede de ventende brugere hen til et kø-spil imens de venter på at 

modtage hjælp. Spillet kunne eventuelt omhandle problemstillinger, som mange søger svar på 

hos Børnetelefonen, eller det kunne blot være et helt almindeligt klik-spil. De to forskellige 

måder at inddrage spilelementer på, kan have forskellige virkninger på brugerne. Da dette 

blot er et løsningsforslag, kommer vi ikke til at afprøve vores løsning med en applikation. 

Inddragelsen af gamification skal derudover også sørger for, at flere modtager hjælp i sidste 

ende, da de forhåbentlig vælger at spille kø-spil, og derfor ikke forlader køen til rådgivning.  
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Vores ide til hvordan man kan undgå at folk benytter sig af applikationen for sjov, lyder på at 

inddrage et obligatorisk spørgeskema. Vores tanker og forhåbninger er, at unge som laver 

sjov, ikke gider at sætte sig til at besvare et helt spørgeskema, inden man kan få lov til at 

chatte eller ringe. Nogle af de spørgsmål, som vi tænker spørgeskemaet skal indeholder, lyder 

Hvor gammel er du?, Hvad er dit problem?, Hvor længe har det stået på? og Har du 

tidligere søgt efter hjælp?. Det skal fungere som et slags sikkerhedsnet til at sortere dem som 

laver sjov fra. Vi har gennem hele opgaven perspektiveret til Børnetelefonen, og vha. teori og 

dataindsamling, er vi kommet frem til de ovenstående løsninger til Børnetelefonens mangler. 

Vi håber at dette kan medvirke til, at flere børn og unge, mellem 12 og 17 år, får bedre 

trivsel, i og med at de får hurtigere hjælp til deres problemer.  

5. Diskussion 

5.1 Problematikker ved løsningsforslaget 

I ovenstående afsnit fremlagde vi vores løsningsforslag, som vi er kommet frem til kunne 

udfylde de mangler, som hjemmesiden Børnetelefonen har. I dette afsnit vil vi diskutere 

nogle af de problematikker der kunne opstå ved vores løsning.  

Vi nævner at man kunne inddrage et obligatorisk spørgeskema på applikationen, til at sortere 

dem som laver sjov med tilbuddet fra. En negativ effekt der kunne være ved dette 

løsningsforslag er, at man også kunne risikere at sortere børn og unge fra, som har brug for 

hjælp og rådgivning. Der skal være en balance, så det ikke bliver for besværligt at anvende 

applikationen. Dette kunne afhænge af mængden af spørgsmål, eller hvor komplicerede 

spørgsmålene er formuleret.  

Et andet element i applikationen, som i dette tilfælde kunne virke useriøst i forhold til appens 

formål, er frontfiguren. Applikationen skal som sagt virke som en videreudvikling af 

hjemmesiden Børnetelefonen, og skal derfor bevare sin troværdighed. En frontfigur lignende 

et dyr eller menneske kunne fremstå for barnligt til de ældre brugere af tilbuddet. Efter at 

være stødt ind i denne mulige negative effekt, har vi overvejet om applikationen skulle 

opdeles i et yngre og ældre segment, så det måske lød 12-14 år, og 15-17 år. Dette kunne 

f.eks. gøres ved at man tilkendegiver sin alder når man har downloadet applikationen.     

Dette kunne dog besværliggøre anvendelsen af appen, og måske sortere endnu flere brugere 

fra, som derfor ikke vil modtage rådgivning.  
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En sidste negativ effekt, der kunne være ved løsningsforslaget, er at de ældre brugere af 

Børnetelefonens mulige nye applikation, måske ikke gider at spille et kø-spil. Kø-spillet var 

tænkt til at underholde brugerne, inden de kom igennem til en rådgiver. Vi tænker ikke at et 

kø-spillet ville appellere til det ældre segment, og det ville derfor være dem som blev sorteret 

fra i ventetiden. Børnetelefonens målgruppe, 8 til 23 år, er meget bredere end vores, som 

lyder 12 til 17 år. Dette gør det endnu sværere at lave en applikation som henvender sig til 

alle i målgruppen, uden at skulle opdele applikationen i aldersgrupper. Da vi overvejede 

vores design af applikationen, havde vi ikke i mente at Børnetelefonens målgruppe er meget 

bredere end vores.  

Efter at have kigget på de mulige negative effekter ved vores løsningsforslag, kan vi se at 

problemet ofte opstår pga. den store målgruppe. Vores endelige tanker er derfor, at hvis 

applikationen skulle laves ud fra Børnetelefonens nuværende målgruppe, og ikke vores 

opstillede målgruppe, skulle applikationen opdeles i aldersgrupper.  

5.2 Validiteten af vores data 

I dette afsnit vil vi diskutere validiteten af vores data indsamlet fra vores personinterviews. 

Efter at vi havde interviewet de to unge, en dreng og en pige på henholdsvis 16 og 14 år, tog 

vi et kritisk blik på vores interviewspørgsmål. Interviewene udfoldede sig ikke helt som vi 

havde håbet. Vores interviews var sat til at være semistrukturerede, men enten mere med at 

ligne mundtlige spørgeskemaer da vi fik dem ned på skrift. Vi havde håbet, at interviewene 

var blevet mere frie, og ikke så opstillede. Hvis vi måske havde inddraget mere personlige 

spørgsmål, kunne samtalerne have inddraget flere subjektive holdninger, som havde givet 

mere fylde til interviewene. Derudover kunne vi have planlagt en bedre introduktion, 

briefing, til interviewene, så de ikke startede så brat. Vi er endt med to interviews med 

besvarelser som ikke rigtigt bevæger sig ud over vores interviewspørgsmål. På den måde har 

vi ikke helt opnået den form for semistrukturerede interviews som vi ønskede. 

For at vi kunne have fået bedre og mere brugbare interviews, kunne vi have interviewet flere 

personer i forskellige aldre. På den måde ville vi have fået flere holdninger, som vi kunne 

have sammenlignet med hinanden. I vores delkonklusion i afsnittet Kvalitativ data: 

Personinterviews skriver vi, at vi havde forventet en anderledes fordeling af hvem der følte 

sig mest ensom, drengen eller pigen. Ud af vores to interviews viste det sig at være drengen 

som følte sig oftest ensom. Hvis vi havde interviewet flere, og set en sammenhæng mellem 
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drengenes svar, og pigernes svar, havde det givet bedre mening. Det er næsten umuligt at 

konkludere noget ud fra kun to tilfælde. Dette giver ikke et realistisk billede af hvordan 

størstedelen af drenge og piger tænker omkring ensomhed.  

5.3 Hvorfor har vi valgt denne målgruppe? 

I dette afsnit vil vi begrunde vores valg af målgruppe. Vores valg faldt på en målgruppe som 

lød fra 12 til 17 år, da vores indsamlede teori gav os evidens for at det var omkring denne tid 

i livet, at børn og unge oplever en stigning i ensomhed, og at nogle udvikler social angst.        

Vi fandt frem til, at omkring syv procent af børn mellem 11 og 14 år ofte føler sig ensomme, 

og at ensomhed blandt skoleelever har været stigende i de sidste 20 år (Hvert fjerde barn føler 

sig ensom, 2019). I forhold til social angst fandt vi frem til, at udviklingen af social angst 

særligt debuterer omkring 12-års alderen (Tamm, 2005), og at det er omkring puberteten, at 

unge udvikler en ny selvbevidsthed (Nielsen, 1990:124). Ydermere fandt vi også ud, at langt 

de fleste børn og unge med angst, 93%, er mellem 12 og 18 år (Hvad ved vi om børn med 

angst?, u.d.). Vores målgruppe blev derfor 12 til 17 år, for at få flest mulige aldersgrupper 

med, uden at det blev et for stort spring. 

5.4 Videnskabsteori 

Efter at have undersøgt teori og metoder, og anvendt disse i vores analyser, vil vi nu se på 

hvordan postfænomenologien hænger sammen med dele af vores projekt.  

Som sagt kan teknologi fungere som menneskets adgang til verden (Olesen, Bille & Riis). 

Efter at have analyseret Børnetelefonens hjemmeside, som var vores udgangspunkt til vores 

egen løsning, kan vi konkludere at der er flere måder hvorpå børn og unge kan modtage 

rådgivning, og dermed blive klogere på verden. Hjemmesiden er altså med til at mediere 

viden og råd ud til børn og unge med problemer. I forbindelse med vores løsningsforslag til 

en forbedring af hjemmesiden, vil applikationen stadig virke som en teknologi der kan 

videregive informationer til brugerne. Efter at have undersøgt data fra Børnetelefonen, og 

være fundet frem til bl.a. hvem og hvad der bliver rådgivet omkring, vil vi vurdere at 

hjemmesiden faktisk har indflydelse på hvordan nogle børn og unge ser verden.  

Den postfænomenologiske tilgang har altså givet os et indblik i, hvordan teknologien 

Børnetelefonen, og vores løsningsforslag, er med til at ændre hvordan brugerne erfarer 

verden. 
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6. Konklusion 

I dette afsnit vil vi komme med en opsummering af alt det vi er kommet frem til i vores 

projekt. Vi vil gennemgå hvilke besvarelser vi er kommet frem til, ved hjælp af vores 

arbejdsspørgsmål. 

Vores første arbejdsspørgsmål lød Hvordan defineres ensomhed? Hvad er social angst?.     

Vi fandt frem til, at ensom kan variere fra person til person, alt efter hvor meget socialisering 

man som person har behov for. De mest almindelige tegn ved ensomhed er ændret adfærd, 

søvnbesvær og negative tanker. Disse kan opstå hvis man står over for et skift i sit liv, såsom 

en flytning eller at ens forældre bliver skilt (Hvad er ensomhed?, u.d.). Social angst kan 

udvikle sig, hvis man har været meget alene, og ikke har nogle tætte venskaber. Man kan 

blive bange for at møde nye mennesker. Ensomhed kan altså forårsage udviklingen af social 

angst (Gilbert, u.d.). Nogle af symptomerne på social angst kan være ængstelighed og 

bekymringer omkring sociale situationer. Social angst kan altså betegnes som at man er 

bange for at være sammen med andre mennesker (Tamm, 2005).  

Vores andet arbejdsspørgsmål ønskede at undersøge hvorfor nogle bliver ensomme og får 

social angst, og om det er et stigende problem. Som nævnt ovenover kan ensomhed, og social 

angst, komme af skift i ens hverdag, og hvis man har været meget alene (Hvad er ensomhed?, 

u.d.). Faktorerne for udviklingen af ensomhed og social angst har også nogle fælles træk, i og 

med at begge kan skyldes for meget tid alene. Til dette fandt vi yderligere frem til, at 

ensomhed blandt skoleelever har været stigende i de sidste 20 år (Hvert fjerde barn føler sig 

ensom, 2019). I forhold til social angst viser statistikker, at problemet særligt er stigende 

blandt unge mellem 12 og 18 år (Hvad ved vi om børn med angst?, u.d.). Både ensomhed og 

udviklingen af social angst er altså stigende blandt vores målgruppe, 12 til 17 år. 

Vores tre sidste arbejdsspørgsmål omhandlede online muligheder for hjælp til personlige 

problemer, og hvordan vores løsningsforslag skal kunne appellere til brugerne.               

Vores løsningsforslag tog udgangspunkt i den eksisterende hjemmeside Børnetelefonen, og vi 

har derfor undersøgt denne hjemmeside nærmere, samt lavet en teknologisk analyse af den. 

Den nye applikation skal kunne tilbyde de samme former for rådgivning som Børnetelefonen, 

altså chat, brevkasse, opkald og rådgivende videoer. Forskellen på brugerprocessen på 

applikationen bliver, at der vil indgå et obligatorisk spørgeskema inden man kan modtage 

rådgivning. For at vi kunne appellere til de unge i den nye applikation, har vi valgt at 
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inddrage gamification i appen. Gamificationen kommer til udtryk i form af et kø-spil imens 

man venter på rådgivning, og ved inddragelsen af en animeret frontfigur på startsiden af 

applikationen. Disse elementer skal være med til at gøre appen mere attraktiv for brugerne, 

og for at undgå at folk forlader appen, hvis der opstår ventetid til rådgivning. Frontfiguren har 

til formål at guide brugerne gennem applikationen, og til at læse højt for de yngste brugere.  

Denne opsummering giver os altså et svar på hvordan en applikation kan hjælpe børn og unge 

med ensomhed eller social angst, med at få bedre trivsel. Vores løsningsforslag skal gøre 

ventetiden til at modtage rådgivning udholdelig, så flere unge vil modtage hjælp, og opnå en 

bedre social trivsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roskilde Universitet Gruppenummer: V2124809010 3. Semester E2021 

 

32 

7. Litteraturliste 

 

Bøger: 

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk 2. udgave. 

Hans Reitzels Forlag. 

Erkmann, M., & Lomholt, P. (2018). Gamification; Læring gennem spil og 

konkurrence. Samfundslitteratur. 
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