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Barnas digitale liv

• 97 % av barn mellom 9 og 18 år har i dag sin egen mobil. Blant 9-10 åringer 
er dette 87 %, når de blir 13-14 er det så godt som alle. 

• 90 % er på sosiale medier. Halvparten av 9-åringer, 65 % av 10-åringer

• 31 % av foreldre rapporterer at barna fikk sin første mobil da de var seks år

• 9-15-åringer bruker i snitt to timer på internett per dag

• Nesten alle unge mellom 9 og 16 år oppgir at de har lært hvordan de 
skal bruke internett fornuftig (Medietilsynet 2016)

• 23 % av 9–16-åringer svarer at de er uenige med foreldrene om hva de 
skal få lov til å gjøre på internett, mens 44 % rapporterer om uenighet 
knyttet til tidsbruk på internett

• 4 av 10 av 16-årige jenter har det siste året blitt utsatt for uønskede 
seksuelle kommentarer på nett.

• I 2017 oppga 13 % av barn og unge mellom 13 og 18 år at de hadde sendt 
nakenbilde(r) i løpet av det siste året). Av jentene er andelen som har 
sendt slike bilder høyest blant de på 15 år (20 %), mens for guttene er 
andelen høyest blant de på 18 år (25 %).



Barn og unges 
bruk av 

digitale media

• Barn og unges tidsbruk beveger seg mer i retning av 
mediebruk i hjemmet, og bort fra det å være sammen med 
andre utenfor hjemmet. MEN mye av tiden som går med til 
medier, brukes på sosiale medier

• Omtrent sju av ti oppgir at foreldrene vet om alle sosiale 
medier de bruker. 

• Andelen synker etter 12-årsalderen for begge kjønn

• Gjennomgående noe lavere blant guttene enn jentene. 

1. YouTube (95 %)

2. Snapchat (80 %)

3. TikTok (65 %)

4. Instagram (65 %)

5. Facebook (51 %)



Hva ser 
barn på 

nett?



Ungdommens «doble liv»

• Må strekke til på flere arenaer

• Være vellykkede både på nett og IRL: Betinger å være 
«oppdatert»

• Kan være «avhengighetsskapende», men også nødvendig 
for ungdommen å opprettholde sosiale relasjoner



Andre 
sosiale 
medier

• Omegle – «chat med fremmede»

+ Chatous, Monkey, Yubo (tinder for teens)

• Discord – «Stemme- og tekstapp for gamere»: 
Sosialt medie basert på grupper/kanaler. (Blitt 
brukt av høyreekstreme og til hevn-porno)

• Sarahah (og Tellonym) – Anonym meldingstjeneste, 
lignende Jodel

• TikTok – barn fra cirka 7 år. Mange ungdommer ber 
om å få tilsendt penger gjennom «digitale 
klistermerker»

• 1 av 3 10-åringer er på TikTok



Stadig nye apper og digitale plattformer



Barn på sosiale medier

• To typer aldersgrenser

• Noen nettsted har foreldresamtykke for yngre barn, andre 
er ikke beregnet på yngre barn

• Kan være vanskelig å vite hva som gjelder de enkelte 
tjenestene



Pengebruk på 
digitale 
plattformer

• Apper og videospill – Kjøp av oppgraderinger, 
nye nivå/baner, utstyr og annet.

• Ofte kun «kosmetiske» ting inne i spillet

• April 2018: Fortnite omsatte for 300 mill dollar 
kun på utstyr inne i spillet

• 29 % kan foreldrenes passord på App Store 
eller Google Pay. Over halvparten har kjøpt 
noe med ekte penger. (Medietilsynet) 



Influencere

• YouTube: PewDiePie, Randulle, Isabelle Eriksen, 
Amalie Olsen, Mina Jocobsen, Funkygine – unge 
bruker betydelig mer tid på youtube enn TV

• Bloggere: «Toppbloggerne i Norge har godt over 
30.000 lesere om dagen. Tusenvis av unge jenter 
titter altså innom for å se hva Isabel Raad driver 
med, hva Sophie Elise tenker på og hvordan 
Isabelle Eriksen har sminket seg - hver eneste 
dag».

• - Livene deres ser perfekte ut. Man har jo litt lyst 
til å leve sånn, sier Adele (14).

• - Noen ganger må jeg bare bla meg gjennom alle 
«stories'ene» (bilder og videoer som kun er synlig 
i 24 timer, journ.anm) på Instagram og Snapchat 
før jeg kan gjøre noe annet, og plutselig har jeg 
sittet med telefonen i en halvtime, sier Aslaug 
(14).



Crowdfunding og shout outs

• Ordliste for foreldre: 

• DM: Direktemelding mellom brukere

• Følger: Person som følger/abonnerer på en annen persons 
konto

• Screenshot: Skjermbilde av post, story eller chat. 

• Shoutout: Offentlig hilsen eller «name-dropping», ofte for å 
be andre følge vedkommende. Forkortes ofte til «sh».

• Crowdfunding: Folkefinansiering

• Andre sosiale medier som mindre barn er på, eks. TikTok



Viktig om barns digitale 
pengebruk

• Digitalt kjøpepress er like reelt som «i 
virkeligheten»

• Viktig å ikke skille seg ut: Når mange andre har 
noe i spillet føles utenforskap

• Uttrykk for identitet, på lik linje som annet 
klær og utstyr. Gir sosial status også utenfor 
spillverdenen

• Utenom kosmetiske ting kan en «kjøpe seg 
bedre» i spill



Konkrete tema 
å snakke med 

barnet om

• Aldersgrenser: Hvorfor de ulike aldersgrensene er satt, hvorfor det eksisterer 
ulike grenser og hva dette betyr

• Oppførsel: Hva som er greit og ikke greit å si på nett når barnet snakker eller 
kommenterer bilder eller statusoppdateringer – og hvorfor

• Bilde- og videodeling: Det at man alltid må spørre om lov før man legger ut 
bilder eller informasjon om andre

• Fjerning av bilder: Hvis noen ber barnet fjerne et bilde som er lagt ut, må 
dette fjernes selv om personen på bildet i utgangspunktet har sagt ja

• Personvern og privatliv: Hvordan barn kan ivareta sitt eget personvern ved å 
være bevisst på hvilke bilder og andre personopplysninger (f.eks. adresse og 
telefonnummer) de deler med hvem

• Lover og regler: Mye er ulovlig å gjøre på nett, f.eks. å dele andres 
personopplysninger uten samtykke, true eller krenke noen eller å gi seg ut 
for å være en annen (identitetstyveri)

• Hvem som kan hjelpe: Barnet bør snakke med en voksen det stoler på 
dersom det opplever noe ubehagelig på nett



Porno på nett

• 72 % av gutter og 25 % av jenter 13-18 år har sett 
porno på nett. 57 % har sett dette før fylte 13.

• EUKidsOnline-undersøkelse: Norske barn blant de 
som har sett porno oftest

• 77 prosent av barna som har sett porno sier i 
undersøkelsen at dette ikke har plaget dem. Mer 
skremmende desto yngre barnet er, jenter synes 
det er mer ubehagelig enn gutter

• Mulig tidligere utsatt pga smarttelefoner. Behov for 
å snakke med barna tidligere



Tips til 
samtale med 

barn om 
porno

• Ikke kjeft eller bli sint

• Ikke still ledende spørsmål

• Dersom barnet er stort nok til å ha litt kunnskap om sex: 
Finn ut hvor hard pornoen var og hvor skremmende det 
var

• Prat med rolig og nøytralt tonefall, mest sannsynlig er 
barnet både flau og forskrekket over det de har sett.

• Finn ut hva slags film de har sett, spør om antall og alder.

• Har de sett ulovlig porno så understrek dette.

• Forklar at porno ikke ligner på virkeligheten og at det er 
ment for voksne ikke barn.

(Kilde: Barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen)



• Voksne som kontakter barn via internett:

• Barn føler seg mer anonyme på internett

• Overgriperen kan opptre i flere roller

• Det finnes mye informasjon om barnet på 
internett

• Det viktigste er åpenhet og kunnskap om god 
og trygg internettbruk

• Barn forteller ikke fordi de frykter å bli fratatt 
internett, og de kan føle at de er skyldige i 
situasjonen

Barn og unges sårbarhet på nett



Råd til barna

• Ikke del passord eller personlig informasjon.

• Bruk personverninnstillingene. Velg hvor synlig du vil være.

• Tenk på at det du deler og legger ut kan bli liggende på nett i lang tid. Vær 
spesielt varsom når det gjelder seksualiserte bilder og videoer.

• Hvis du skal møte noen du bare kjenner fra nettet, bør du ikke gjøre dette 
alene eller uten at foreldre er informert.

• Si nei dersom noen ber deg om å gjøre noe du ikke vil eller er ukomfortabel 
med.

• Vær varsom når noen du ikke kjenner vil ha deg over på en privat chat.

• Vær på vakt dersom noen ber deg om å holde kontakten mellom dere 
hemmelig.

• Ikke bli med på video-chat med noen som sier de har et «ødelagt 
webkamera».

• Er du blitt utsatt for utpressing? Da er dette politiets råd:

• Ikke betal noe. Ikke del flere bilder eller videoer.

• Ikke forsøk å håndtere dette alene. Få hjelp av famile, venner, lærere 
eller andre du stoler på.

• Ta vare på kommunikasjon med den kriminelle. Ikke slett noe.

• Slutt å kommunisere med utpresserne.

• Gå til politiet. Du skal bli tatt alvorlig og få hjelp.



Ungdom og 
gaming

• 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene i 
alderen 9-18 år spiller spill

• 52 prosent av foreldre oppgir at de ofte, eller av og 
til, er uenige med barna i hvor mye tid de bruker 
på dataspill.

• FIFA, Roblox, Minecraft, Fortnite, Counterstrike, 
GTA, Call of Duty, Sims



Barn og dataspill

• Siden 2003 har det vært en økning i andelen barn og unge som svarer at 
foreldrene vet mye om spillene de spiller. Det er også færre som oppgir at 
foreldrene ikke vet noe om spillene. 42 % av barn i alderen 9-16 oppgir at 
foreldrene vet mye om spillene de spiller. Andelen blir lavere med alderen, 
og er dessuten lavere for jenter enn for gutter.

• Samtidig har 21 % av barn fra 9–11 år spilt spill med 18-års aldersgrense. 
Andelen er klart høyest blant gutter.

• Gutter bruker mer tid på sosiale onlinespill enn jenter

• Jenters spilling har økt mer enn gutters spilling de senere årene

• Ungdata-undersøkelsen viser at gutter i større grad enn jenter er sosiale 
gjennom onlinespill. 1 av 4 gutter i 10. klasse har brukt størstedelen av 
kvelden minst seks kvelder i løpet av den siste uken på å spille onlinespill 
med andre, mens 3 % av jenter på samme klassetrinn sier det samme. 
Gutters tidsbruk på sosiale onlinespill avtar noe i løpet av videregående 
skole.



Hvordan påvirker 
gaming barns 
utvikling?

• Små barn som bruker skjerm mye har mer 
«uorganisert hvit hjernemasse». Betyr ikke at 
det forårsaker hjerneskade!

• Generelt: Barn får ikke dårligere sosiale 
ferdigheter av å spille

• MEN, jenter som spiller mye når de er 10 
har lavere sosiale ferdigheter når de er 12

• Ikke bekymre oss så mye om «hva spillene gjør 
med dem», men mer «hvorfor barnet spiller så 
mye».

• «Ikke mas når det står om liv»



Digital identitetsutvikling

• Identitet utvikles i sosial samhandling med andre

• Vi skaper oss selv gjennom hvordan vi fremstilles –
denne fremstillingen blir stadig mer utfordrende å 
kontrollere. 

• Tempoet og synligheten er mer omfattende enn før –
lettere å gi tilbakemeldinger. Fravær av 
tilbakemeldinger blir også mer synlige.

• For å spille spillet trenger man «kompetanse»

Kilde: forskning.no



Mobbing på 
nett

«Tidligere fikk man en pause når skoledagen var over. Nå 
kan mobbingen skje når som helst på døgnet. Det er 
nesten umulig å kutte tilgangen til nettet. Vi er alle helt 
avhengige av å være online for skole, jobb og kontakt 
med venner».

«Bare» mobbing eller digital vold?



Digital mobbing/vold

• Mobbing via mobiltelefon og internett

• Til tross for at mobilen er det verktøyet barn og unge bruker mest, er det 
mobilbruken foreldrene selv oppgir at de snakker minst med barna om 
(Medietilsynet 2016). Med smarttelefonen oppstår nye muligheter til 
kommunikasjon, underholdning og læring, men medaljen har også en 
bakside:

• Blant 9–16-åringer har om lag 1 av 4 opplevd at noen har mobbet eller 
oppført seg dårlig mot dem på internett eller via mobiltelefonen i løpet av 
det siste året. Andelen er høyest blant ungdom i alderen 15-16 år.

• Videre oppgir 2 av 10 at de har blitt sinte eller lei seg fordi noen har lagt ut 
bilder på nettet. Her er andelen langt høyere for de eldre jentene – hele 45 
% av jentene i alderen 15–16 år har hatt slike negative opplevelser, hvilket 
er en klar økning fra 2014 (Medietilsynet 2014, 2016). Kun 19 % av guttene 
i samme alder har hatt samme negative opplevelse.



Digital vold

• Anonymitet

• Mer «permanent»

• «Selvstyrt reviktimisering»

• Vanskelig for voksne å få oversikten over 
tradisjonell mobbing, enda verre på internett



Skam

• Omkostninger ved å fortelle – andre kan trekke seg vekk

• Normalisert å dele – likevel skyldfølelse av å ha «satt seg 
selv» i situasjonen

– Vi vet alle godt hva som gjør at andre nedvurderer oss, og vi 
nedvurderer ofte oss selv for de samme tingene. Det betyr at 
vi må jobbe med hva vi skambelegger i samfunnet

• Mer naturlig for dagens ungdom å ta bilder 

• Snakke om risiko uten å påføre skyld og skam



Hva sier barna?

• Voksne må være mer til stede på digitale plattformer 

• Forskjell på kontroll og interesse

• Kun halvparten av 9-18 åringer som har opplevd noe 
negativt på nett forteller om dette (medietilsynet 2018)

• «Si ja når du kan og nei når du må»

• - Og forklar!



Hva gjør vi som voksne?

• «Har det skjedd noe nytt på sosiale medier i dag?»

• Begynn så tidlig som mulig

• Foreldrefilter – avhengig av teknologi og nettsted

• Risiko og konsekvenstenkning for unge

• Kontakt med fremmede

• Ta det på alvor og bidra til å løse situasjonen







Digital vold og kjærestevold



Hva er vold?

• Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje 
eller slutte å gjøre noe den vil 

(Isdal 2000)



Ulike typer vold

• Fysisk

• Psykisk

• Seksuell

• Økonomisk

• Materiell

• Digital

• Latent



Hva betyr 
digital vold?

For eksempel:

• Sosial kontroll

• Psykisk vold

• Emosjonell vold

• Trusler

• Lager falsk profil

• Spredning av usannheter

• Hakking på utseende og kropp





Digital vold

• trakasserende og stygge meldinger postet på nett 
eller sendt på mobil

• trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer

• overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier

• å bli eksponert for et seksualisert språk eller å få 
tilsendt bilder og filmer med et seksualisert eller 
voldelig innhold

• å bli presset til å gjøre seksuelle handlinger foran et 
web- eller mobilkamera, som posering, stripping, 
beføling og samleielignende handlinger

• bytte og salg av seksuelle tjenester

• seksuelle overgrep som følge av kontakt på nett



«Hvis du liker meg må du 
dele et bilde»

• Mer enn hver tiende 13-18-
åring har sendt nakenbilde(r) 
av seg selv til andre i løpet av 
det siste året, mange av dem 
til personer de kun kjenner 
fra nettet. Mange norske 
ungdommer har også de 
seneste årene blitt dømt for 
å ha spredt nakenbilder av 
andre.

• 3 av 10 som har delt 
nakenbilder har følt seg 
presset til dette



Ungdoms 
perspektiv på 
deling av 
nakenbilder

• Nakenbilder kan ha en rekke positive sider

• Mas, press og uønskede bilder er negativt

• Behovet for bekreftelse er en viktig motivasjon 
for deling

• Nakenbilder gir gutter makt over jenter

• Press, manipulering og ulik motivasjon kan 
være vanskelig å oppfatte

• Lav terskel for å dele andres bilder

• Jenter og gutter dømmes ulikt

• Mangler kjennskap til lovverket

• Foreldre og skole må ta større ansvar

(Reddbarna.no)



Digital vold

• Vanlig? (30 %)

• Straffbare handlinger? 



Straffeloven 
sier

• Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen 
under 16 år, eller noen eldre som ikke har gitt 
samtykke til det.

• Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller 
DELE nakenbilder eller film av noen som er under 
18 år.

• Unntaksvis kan straffen falle bort dersom 
gutten/jenta har et nakenbilde av noen som synes 
det er greit at vedkommende har bildet (for 
eksempel kjæresten), gitt at de er omtrent like i 
alder og utvikling og den som blir avbildet, er 
mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele 
bildet videre



Hvor går grensen?

• Nei, Frode Thuen, det er ikke «et sunt prinsipp» 
at partneren skal ha tilgang til telefonen | 
Torgeir Waterhouse

• 1 av 3 16-17 åringer gir passord til sosiale 
medier til andre





Men er det 
så farlig?

• Unge som sender digitale seksuelle meldinger, er 
langt oftere utsatt for vold i kjæresterelasjoner enn 
andre. 

• Forekomsten av digital vold fem ganger høyere 
enn for andre.

• Forekomsten av fysisk vold er fire ganger 
høyere

• Forekomsten av psykologisk vold er 3,5 ganger 
høyere

• Forekomsten av seksuell vold er 2,5 ganger 
høyere

• Jenter er mer utsatt enn gutter. De som har eldre 
kjærester er mer utsatt enn andre, det samme 
gjelder de som opplever vold i hjemmet. 



Kjærestevold

• 42 % av unge (14-17) som har hatt kjæreste har 
opplevd kjærestevold

• digital vold: 29,1 %

• psykisk vold: 25,9 %

• seksuell vold: 18,8 %

• fysisk vold: 12,8 %



Hva skal du se etter?

• Glidende overganger –
enkelthendelser som kan bli 
vanligere

• «Normalisering» er veldig 
vanlig



Kjennetegn

• Du føler deg tvunget til å gjøre noe mot din vilje.

• Du føler deg tvunget eller forpliktet til å tenke mer på hvordan 
kjæresten vil reagere, enn på deg selv og ditt liv.

• Du føler deg kontrollert eller overvåket.

• Kjæresten din kritiserer og nedvurderer deg jevnlig.

• Kjæresten din kritiserer og nedvurderer jevnlig vennene dine eller 
familien din.

• Kjæresten din prøver å isolere deg fra venner og familie.

• Du føler skam og skyld, og du tar ansvar for alt som går galt.

• Du unnskylder kjæresten din og bortforklarer og bagatelliserer 
vanskelige hendelser.

• Kjæresten din beskylder deg ofte for å være utro og mener du viser 
mer interesse for andre.

• Kjæresten kommer med trusler, truer deg og får deg til å føle deg 
redd.



Utsetter jeg noen for 
vold?

• Det kan være vanskelig å identifisere egne 
handlinger som vold

• Temperament, oppfarende, skremmende 
oppførsel

• True, ydmyke, kontrollere, nedsettende 
bemerkninger

• Ekstremt sjalu?



Faresignaler i forholdet
• ... kjæresten din er eiesyk og vil at du skal stoppe å gjøre ting som du gjør uten ham/henne.

• ... kjæresten din ikke liker vennene dine eller familien din.

• ... kjæresten din er sjalu.

• ... kjæresten din er overkontrollerende og vil vite hvor du er til enhver tid. ... kjæresten din prøver å få deg raskt inn i fast forhold.

• ... kjæresten din lyver.

• ... kjæresten din er hemmelighetsfull.

• ... kjæresten din prøver å tvinge sine meninger på deg, eller blåser av dine meninger.

• ... kjæresten din er mer opptatt av å overtale deg, enn å forsøke å forstå hva du mener.

• ... kjæresten din sjelden anerkjenner dine følelser.

• ... kjæresten din har et dårlig humør, selv om han/hun virker sorgløs det meste av tiden.

• ... kjæresten din er upålitelig.

• ... kjæresten din er aggressiv mot andre.

• ... kjæresten din er storforbruker av stoff eller alkohol.

Kilde: Utarbeidet av Hanne Eriksen, Alternativ til vold, med utgangspunkt i Edward Kubany: «Cognitive Trauma Therapy (CTT) for Battered
Women with PTSD».



Forsøk på konklusjon

• For å snakke med foreldrene, må barna oppleve at 
foreldrene «har peiling». Være til stede og 
interessert i barnas liv – også digitalt.

• Snakke med barna – håndbok på reddbarna.no

• Barn og unge har ikke forutsetninger for å 
kalkulere risiko og forutse konsekvenser

• Digitalt liv er like viktig som sosialt liv «IRL», og er 
ikke separate liv.

• Ungdommen er mer hjemme, men like sosiale 
som før (eller mer).



• Mer informasjon:
• Dinutvei.no

• Ung.no

• Alarmtelefonen for barn og unge (116 111)

• Politiet.no/delbart

• Disse kan du spør om hjelp:
• Helsestasjon for ungdom

• Barnevernet

• Politiet

• Krisesenteret

• Alternativ til Vold



Flere ressurser og 
informasjon

• Elev-, lærling og mobbeombudene – regionale ombud som skal passe på 
rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskole, samt elever og 
lærlinger i videregående opplæring

• Kripos – hvis barnet har vært utsatt for noe kriminelt

• Konfliktrådet – tjeneste som bistår de involverte til å snakke om konflikten

• Medietilsynet.no – råd og veiledning om barn og medier

• Dubestemmer.no – nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft

• Datatilsynet.no – råd om personvern og bruk av personopplysninger

• Barneombudet.no – om barnets rettigheter

• Barnevakten.no – råd til foreldre om barn og unges mediehverdag

• Nettvett.no – informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett

• Reddbarna.no – egne ressurssider om barn og medier

• Slettmeg.no – veiledningstjeneste for de som føler seg krenket på nett eller 
trenger hjelp til hvordan man sletter kontoer eller publisert innhold

• Ung.no – nettsted for barn og ungdom med egen spørretjeneste

• Telenor.no – Mobillappen og Bruk hue



Krisesenteret i 
Stavanger
• 51 53 06 23

• www.stavanger.kommune.no/krisesenter

• www.facebook.com/krisesenteret.i.stavanger

• Krisesnapp

• ksis@stavanger.kommune.no

http://www.stavanger.kommune.no/krisesenter
http://www.facebook.com/krisesenteret.i.stavanger
mailto:ksis@stavanger.kommune.no

