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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 374 (Alm. del): 

I brev af 1. juli 2020 har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af udvalget 

(MFU) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 374:  

"Vil ministeren, evt. med bidrag fra andre relevante ministerier, kom-

mentere på artiklen "Kritik af Snapchat: SF, V og Børns Vilkår vil have 

undersøgt, om snapstreaks til børn kan forbydes", bragt på politiken.dk 

den 29. juni 2020, herunder ideen om at tvinge udbydere af apps og 

hjemmesider til at lave børnevenligt design, fx med aldersvalidering og 

forbud mod afhængighedsskabende features, fx streaks i Snapchat, loot-

boxes, eller at film starter på hinanden følgende frem for at stoppe, når 

de er færdige?" 

 

Svar: 
Sociale medier spiller en stadig større rolle i børn og unges liv. Der er 
stor forskel på børn og unges kendskab til, hvordan de digitale teknolo-
gier og tjenester fungerer, og hvordan man passer på sig selv og andre.  
 

Spørgsmålet om børn og unges digitale liv, herunder hvordan vi sikrer, at 

vi i højere grad beskytter børn og unge, når de færdes på sociale medier, 

er et spørgsmål, som regeringen er meget optaget af. Børne- og Under-

visningsministeriet er derfor i gang med at gennemføre et forsøgspro-

gram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen. Forsøgsprogrammet 

løber fra 2018-2021, og i alt deltager 46 skoler over hele landet i forsøget. 

Teknologiforståelsesfagligheden består af fire kompetenceområder, her-

under digital myndiggørelse, hvor eleverne skal tilegne sig kompetencer 

inden for kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse og forståelse af 

muligheder og konsekvenser i den digitale verden. 

 

Regeringen har desuden nedsat to tværministerielle arbejdsgrupper om 

henholdsvis regulering af sociale medier samt børn og unges digitale liv 

og dannelse. Arbejdsgruppen om regulering af sociale medier skal bl.a. se 

på mulige konkrete initiativer og løsningsmodeller angående regulering af 

indhold på og ansvar i forhold til sociale medier, og arbejdsgruppen om 
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børn og unges digitale liv og dannelse skal bl.a. se på mulige initiativer i 

forhold til at styrke børn og unges digitale liv og skabe bedre sikkerhed 

for børn og unge på digitale medier. Sidstnævnte arbejdsgruppe vil bl.a. 

overveje mulige tiltag til at begrænse børn og unges eksponering for ska-

deligt indhold.  

 

Begge arbejdsgrupper forventes at afslutte deres arbejde i løbet af efter-

året 2020, hvorefter der vil skulle være en politisk drøftelse af de mulige 

initiativer med Folketingets partier. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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