
 

 

Kære forældre, 

Coronapandemien fylder alt - også på de sociale medier, hvor fake news og rygter om virussen trives. Derfor 

har du lige nu en oplagt mulighed for at tage snakken om misinformation på sociale medier med dine børn. 

I en tid, hvor børn og unges hvedag er sat ud af spil, er det ikke så mærkeligt, at de tror på nyheder eller råd, 

der måske virker overdrevne eller uhyggelige. Eller videredeler ubekræftede rygter om, at Magnus fra 

parallelklassen ”vist nok er smittet”. 

Flere sociale platforme forsøger at dæmme op for spredningen af fake news. For eksempel har Instagram 

fjernet bestemte hashtags, der blev brugt til at sprede konspirationsteorier om virussen. 

Det er nu, du skal fatte interesse 
Det er uundgåeligt at støde på mere eller mindre løgnagtige historier på sociale medier og nettet generelt. 
Det er et vilkår for både børn og voksne i dag. 

Men som forældre er det vores rolle at vise vejen og minde børnene om, at alt skal læses med de kritiske 
briller vippet ned fra panden, og at det især gælder på et medie som f.eks. Snapchat, hvor oplysninger deles 
lynhurtigt og potentielt bliver til falske rygter lige så hurtigt. 

Men det er særligt her i starten af pandemien, at børn kan være angste og letpåvirkelige. Derfor anbefaler vi, 
at du/I sætter gang i snakken om rygtebørsen på sociale medier allerede i dag.  

“Hvor ved du det fra?” 
Nogle af de spørgsmål, du kan stille dit barn, kunne være: 

• Hvor har vedkommende den oplysning fra? 

• Kan du stole på den kilde? (hjemmesiden eller den person, oplysningen kommer fra) 

• Har personen en grund til at sige det, han eller hun siger? (tjener han/hun penge på det på en eller 
anden måde – eller er der politisk fortjeneste i det?) 

• Kommer oplysningen fra et medie, du kender? 

• Kan du finde oplysningen nogen andre steder? 

(Ovenstående er uddrag fra blogindlæg på Center for Digital Pædagogiks hjemmeside. Vil du se indlægget i 

dets fulde længde, kan du trykke her) 

Sammen på afstand – her er de sociale medier super gode…  

Nedenfor ses 7 gode dialogvaner om sociale medier. Du finder flere råd og forslag til at få gang i dialogen 
med dit barn om deres oplevelser og brug af sociale medier via dette link: https://bornsvilkar.dk/faa-gode-
raad/digitaltliv/foraeldre/  

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere sparring om ovenstående er du velkommen til at kontakte os. 

 

På vegne af SSP Køge 

Tina Rath, SSP-konsulent 40494248 

Eva Hove Stryger, SSP-konsulent 40494570 
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