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Lektor ved Københavns Universitet, Anne Mette 
Thorhauge, fortæller om konklusionerne fra 
forskningsprojektet ’Computerspil og 
hverdagsliv’, som sætter fokus på computerspil 

og spillevaner i hverdagen.  I løbet af webinaret 

spiller familierne ’Labyrintspillet’ om 
dilemmaerne hjemme på børneværelserne. 

"Mange bekymringer drejer sig om ordet 
'afhængighed'", forklarer Anne Mette under debattens indledning og fortsætter: "Men 
spørgsmålet er, om ikke ordet gør mere skade end gavn. Med 'afhængighed' hæfter man en 
diagnose på sit barn, i stedet for at forstå situationen fra barnets perspektiv". Anne Mette har, 

sammen med to forsker-kollegaer og en række fagprofesionelle, udviklet en guide med råd til 
forældre til børn, der spiller meget - og det gør over halvdelen af alle drenge i Danmark. 

Guiden har fokus på dialog, konflikthåndtering og fælles aftaler, og præsenteres som oplæg til, at 
familierne forholder sig til de konkrete daglige dilemmaer i ’Labyrintspillet’, som spilles af de 
deltagende familier hjemme i stuerne under webinaret.  Spillet kan printes ud som brætspil, og 
der udleveres en guide, som kan bruges også på et evt. efterfølgende forældremøde i klassen.Hør 
også mere om: 

• Børneperspektivet og soveværelseskulturen 
• Forældreguide: Rimelige og urimelige konflikter 
• 3 perspektiver på problemspil 
• Forskningsprojektets ‘5 gode råd’ 

 
Det interaktive webinar er udviklet i et samarbejde mellem Anne Mette, DGI esport og Furesø 
eSport. Læs mere på furesoe-esport.dk/nu/webinar-amt.  

 
Lektor ved Københavns Universitet Anne Mette Thorhauge er aktuel med artiklen  
Spiller dit barn for meget? Sådan undgår I konflikterne på DGI.dk.  

 
  
 

 

Tilmeldingsfrist:  
5. oktober kl. 23:59 
Maks. 100 deltagere 

Praktisk info 
• Du vil modtage et deltagelseslink til onlinekurset senest 3 timer inden kursusstart. Du 

modtager linket på den mail, du har tilmeldt dig med.  
• Det er gratis at deltage på DGI's online kurser 
• Du kan deltage, uanset hvor du er – bare du har en computer og adgang til internettet 
• Der er både billede og lyd på kurset, og det er en fordel, hvis du har høretelefoner – så 

er lyden bedre. Der er bedst kvalitet på billede og lyd, hvis computer og høretelefoner 
er forbundet med ledning, men det plejer også at gå fint via trådløs forbindelse 

• På dagen for kursetmodtager du et link til kurset på mail. Det link klikker du på i god 
tid, inden kurset starter, fx 15 minutter før, så du sikrer dig, at alting fungerer 

• På skærmen kan du så se underviseren samt selve undervisningspræsentationen. Der 
er også mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Dem skriver du i et særligt felt på 
skærmen. 

• Du får efterfølgende tilsendt materialet, der bliver vist på kurset, eller får mulighed for 
selv at hente det – dette giver underviseren besked om. 

• Du vil efterfølgende få tilsendt et link til evalueringsskema, som du bedes udfylde. 
• Det kan være en fordel, hvis I er flere fra et udvalg eller en bestyrelse, der ser med – så I 

bagefter har et fælles udgangspunkt for at komme videre. 

https://www.dgi.dk/esport/esport/arrangementer
https://furesoe-esport.dk/nu/webinar-amt/
https://www.dgi.dk/esport/esport/artikler/spiller-dit-barn-for-meget-saadan-undgaar-i-konflikterne
https://www.dgi.dk/esport/arrangementer/202009335021

