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»Den digitale udvikling har taget menneskers 
fokus og opmærksomhed, og det er  

problematisk, at vi ikke kan styre, hvad  
vores opmærksomhed skal bruges til«.

MINUTTER

Forestil dig en kæmpe skål 
slik foran et barn. En skål 
der ikke kan tømmes, 
fordi der er uanede mæng-

der. Nærmest en ad libitum-serve-
ring. 

På et tidspunkt kan barnets 
mave ikke mere, kroppen siger 
stop, og barnet kaster op, fordi der 
ikke kan være mere slik i maven. 
Barnet kunne ikke selv mærke, at 
kroppen var mæt, så barnet tog 
ikke selv beslutningen om at stop-
pe med at spise. Men maven kun-
ne ikke holde til mere. 

Læge, debattør og foredrags-
holder Imran Rashid sammenlig-
ner slikskålen med digital under-
holdning, som mange børn bruger 
oceaner af tid på hver dag. Men i 
modsætning til indtaget af slik, så  
har kroppen ikke en indbygget 
stopfunktion, der får kroppen til 
at sige fra og kaste op, når krop-
pen er mæt. 

»Et barn kan måske blive lidt 
rundforvirret eller svimmel, men 
der er ingen stopknap, kroppen 
kaster ikke op. Barnet kan bare 
blive ved og ved, medmindre der 
er en voksen, der griber ind, og 
det er problematisk, fordi en even-
tuel skadevirkning kan fortsætte 
uden at blive opdaget«, siger Im-
ran Rashid. Han er optaget af, 
hvad det digitale overforbrug be-
tyder for vores sundhed. 

For meget skærmtid betyder 
nemlig, at et barn ikke udvikler 
evner inden for vedholdenhed, at 
udholde kedsomhed, evnen til at 
gøre sig umage, holde fokus, kon-
centrere sig eller føle empati. Der-
med svækkes også impulskontrol-
len, som er en afgørende funktion 
for at kunne holde fokus og en vig-
tig faktor for, om man får succes i 
forhold til at nå sine mål i livet, 
fortæller Imran Rashid og uddy-
ber, at netop impulskontrollen 
handler om at kunne modstå fri-
stelser og i virkeligheden over-
springshandlinger. 

»Hvis man sætter sig et bevidst 
mål, som at lave en opsparing, 
tage en uddannelse, eller læse en 
bog, kræver det, at man har evnen 
til at holde fokus. Det kan du kun, 
hvis impulskontrollen virker – 
hvis for eksempel trangen til at 

spille Fortnite kan undertrykkes. 
Det er et kæmpe problem, hvis vi 
får en verden med børn, eller 
mennesker generelt, uden impuls-
kontrol, for så bliver det ikke en 
verden, der er værd at leve i. Det 
vil ikke være et demokrati, men et 
kollektiv af egoister«, siger han.

Imran Rashid har altid interes-
seret sig for, hvordan moderne 
teknologi påvirker vores fysiske og 
mentale sundhed. I 2017 udgav 
han bogen "Sluk – kunsten at over-
leve i en digital verden", som pro-
blematiserer menneskets forhold 
til smartphones og argumenterer 
for vigtigheden af mental restitu-
tion. Bogen kommer med konkrete 
eksempler på, hvad det betyder for 
vores fysiske og mentale sundhed, 
når vi tjekker vores telefoner op 
imod 150 gange dagligt. 

Efter udgivelsen sagde han sit 
lægejob op og stiftede Center for 
Sund Digitalisering, som er en 
konsulentvirksomhed, der rådgi-
ver virksomheder og ministerier i 
forhold til bæredygtige og menne-
skevenlige digitale omstillinger. 

Nu har han senest stiftet virk-
somheden "Kreakassen.dk" sam-
men med sin hustru. "Kreakassen" 
er en værdibasseret abonnements-
tjeneste, man kan abonnere på 
som travl børnefamilie, hvis man 
savner inspiration, redskaber og 
materialer til at være kreativ med 
sine børn, eller hvis man blot 
mangler et sundere alternativ til 
skærmtiden.

Imran Rashid er ikke i tvivl om, 

Kreativitet er et råstof, 
der kommer til at være 
mangel på i fremtiden. 

Vi skal træne måder 
at være kreative på. 
Vi bruger ikke tid på 

fordybelse mere, fordi 
vi sidder med digitale 
redskaber i hænderne.
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at mange voksne også har proble-
mer med for meget mobiltid og 
dermed også problemer med at 
holde koncentrationen, hvis de 
for eksempel sidder med noget ar-
bejde. 

»Hver eneste gang det bliver 

kedeligt, er det impulskontrollen, 
der skal hjælpe dig med, at du 
ikke bliver distraheret af telefo-
nen, for den forhindrer dig i at 
blive færdig med det, du skal. 
Men det er svært, for det kan 
være, at det, du er i gang med, er 
kedeligt, og så er der denne digi-
tale skål med slik, som hele tiden 
vibrerer i lommen. Hvis du ikke 
kan styre din impulskontrol, kan 
det være det, der gør, at du ikke 
når dine bevidste mål som for ek-
sempel at skrive en så god artikel 
som muligt«.

Mobilforbud på skolerne
I august blussede debatten om 
mobilforbud i skolerne op igen, da 
Frankrig indførte et totalforbud 
mod mobiltelefoner på skolerne. 

I Danmark har mobilforbud på 

skolerne ikke vundet opbakning, 
men Imran Rashid er ikke i tvivl 
om, at det er den rigtige vej at gå.

»Privat forbrug af mobiltelefo-
ner bør efter min mening forby-
des bredt på skolerne, så de kun 
anvendes lærerstyret og formåls-
bestemt. Det er ikke hensigts-
mæssigt at have mobiltelefoner på 
skolerne i forhold til den måde, 
det påvirker børn på. Det svarer 
til, at man lader en isbil og en 
slikbutik åbne på en skole. Det vil 
ingen børn jo kunne administre-
re«, siger Imran Rashid og tilfø-
jer:

»Den digitale udvikling har ta-
get menneskers fokus og opmærk-
somhed, og det er problematisk, 
at vi ikke længere selv kan styre, 
hvad vores opmærksomhed skal 
bruges til«.

Han så gerne, at der blev en 
strammere styring med, hvad 
børn får lov til og hvor længe.

Udover at miste evnen til at 
holde fokus og koncentrere sig, 
pointerer Imran Rashid også, at 
børn slet ikke lærer at begå sig i 
den analoge verden, hvis de gem-
mer sig bag skærmen hele tiden. 
De lærer ikke at bruge sanserne, 
forstå menneskers kropssprog, 
ansigtsmimik, talepauser og så vi-
dere. Menneskets forståelse for 
hinanden forsvinder. 

»Problemet med digitale medi-
er er, at du er nødt til at gøre no-
get bestemt for at få et antal likes 
og dermed følelsen af, at der er 
nogen, der kan lide dig. Du er 
nødt til at ændre adfærd i jagten 
på klik, og det er en forkert måde 
at udtrykke menneskelige relatio-
ner gennem en glasskærm. Børn 
skal lære at føle, at de har gjort 
noget godt for en kammerat, som 
siger ”tak, det var sødt af dig” i 
stedet for gennem en skærm. Kær-
lighed skal kunne føles og mær-
kes, det skal ikke foregå gennem 
en skærm. Det er en del af dan-
nelsen af et menneske«, siger Im-
ran Rashid. 

Som læge har han set betyd-
ningen af, at mennesker hele ti-
den hopper ind og ud af ting i den 
digitale verden. Det kan få konse-
kvenser som dårligere søvn og et 
højere stressniveau. På samme 

måde får børn en tendens til at 
tjekke ud, hvis det ikke er deres 
tur. Hvorfor være en del af det 
her, når det ikke handler om mig 
selv, er tilsyneladende børns læ-
ring af det. 

»Det grundlæggende demokra-
tiske fundament, hvor du er i 
stand til at gøre noget, der er stør-
re end dig selv, er i frit fald. Vi er 
ved at give køb på den menneske-
lige dannelse«.

Børn skal være digitale  
forbrugere med et formål
Imran Rashid er bekymret for vo-
res sundhed og børnenes fremtid, 
hvis det digitale overforbrug fort-
sætter, og der ikke bliver taget 
pauser eller sat grænser for et 
ukritisk og ubevidst forbrug, hvor 
man ikke tænker over, hvad det 
er, man laver eller hvor meget tid, 
man bruger på det. 

Men hvad skal vi så gøre for at 
sætte grænser for børnene? 

»Men skal træne børnene op i, 
at det skal være et formålsbestemt 
brug. Hvad vil du, hvad skal du 
bruge den til, og hvad vil du ger-
ne se? Man skal ikke bare give di-
gital underholdning ad libitum. 
De skal lære at træffe et valg, lige-
som hvis de er sultne, så får de 
heller ikke bare slik. Børn skal 
lære at kende forskel på digital 
underholdning, som på gulerød-
der og slik, og de skal forstå be-
grænsningerne, og hvad de går 
glip af i mellemtiden«. ■
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Baggrund
Imran Rashid (født 1977) 
er en dansk-pakistansk 
læge, forfatter, foredrags-
holder, IT-iværksætter og 
debattør. Han er uddannet 
speciallæge i almen medi-
cin fra 2011 og er tidligere 
innovationschef i Ale-
ris-Hamlet, en kæde af 
privathospitaler.  
 

Udgivelser
Udgav i 2017 bogen ”Sluk 
– kunsten at overleve i en 
digital verden.” Bogen 
udkommer i en omskrevet 
international udgave i slut-

ningen af 2018. 

Arbejde
Imran Rashid er klumme-
skribent på B.T. og stifter 
af konsulentvirksomhe-
den Sunddigital.dk, der 
rådgiver institutioner om 
sund digitalisering. Han er 
stifter af Center for Sund 
Digitalisering, som har til 
formål at belyse de sund-
hedsmæssige konsekven-
ser af en ukritisk digitali-

sering i samfundet. 

Vi er snublet ind i den 
her verden. Der er ikke 
nogen, der har ført os 
ind, eller lært os eller 
børnene nogle spille-
regler. Det er en flot 

universal superkraft, 
vi har fået med mobil-
telefonerne, men vi er 
på vej til at blive de tre 
aber, der hverken kan 
se, høre eller tale sam-
men, fordi vi får taget 
vores koncentration 

hele tiden. Men hvilke 
individer kommer der 
ud af det? Og hvilke 

børn får vi?
IMRAN RASHID

05


