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Trappetrinnskompetanse

• Se video på youtube

• Bruke Skype o.l.

• Spille spill med andre via Internett

• Bruke Internett til skolearbeid

• Bruke sosialt nettverk

• Laste ned musikk og filmer

• Legge ut en melding på en webside

• Bruke webkamera

• Bruke tid i en virtuell verden

• Bruke fildelingstjenester

• Lage en karakter eller avatar



Om prosjektet

• EU Kids Online-undersøkelsen 2018 i Norge ble utført av Professor Elisabeth Staksrud ved 
institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo i samarbeid med IPSOS. 

• Datainnsamlingen ble finansiert av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ved Justis-
og beredskapsdepartementet. 

• Undersøkelsen er en gjentagelse og videreutvikling av den store EUKids Online 
undersøkelsen fra 2010.

• Spørreskjemaet som ble benyttet i denne undersøkelsen ble utviklet i samarbeid med et 
internasjonalt team ledet av Professor Elisabeth Staksrud (Universitetet i Oslo, Norge), i 
samarbeid med forsker Kjartan Ólafsson (Universitetet I Akureyri, Island), og Professor 
David Smahel (Masaryk University, Tsjekkia).

• Det samles nå inn data fra flere land, både i Europa og globalt.

• Store muligheter for kartlegging og analyse – også for endringer over tid.



Hovedresultater fra den norske 
delen av undersøkelsen publiseres 

februar 2019



Kartlegging av 
barn og 

ungdoms 
bruk av 

Internett i og 
mellom land 

• Se på bruk mer komplekst og på 
nasjonalt nivå

• Se på årsak-virkning 

• «For hvilke barn, under hvilke forhold 
leder bruk av Internett til risiko som 
resulterer i enten skade eller resiliens og 
vekst – og hvorfor?»

• Vekk fra et homogent bilde av «barnet» 
og «barn»

• Fokus på tverrfaglig tilnærming

• Myteknusing som resultat

• Policy-rapporter og anbefalinger i tillegg 
til akademiske analyser og publikasjoner



Barnets velferd

og rettigheter
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Mapping children’s online experiences by country.
Source: Helsper et al. (2013).



Tilgang og bruk

• Mobil nr. 1 for nett for alle (85% bruker daglig)

• Store generasjonsforskjeller mellom 9-10 år og 15-17 år 

• Enorme kjønnsforskjeller knyttet til tilgang via spillkonsoller (45% av 
guttene, 6% av jentene)

• Gjennomsnitt timer på nett pr. dag = 3,8

• Mye av tiden på nett brukes til skolearbeid, lese nyheter og engasjere 
seg – dette gjelder særlig de eldste.

• De tilbringer også tid utendørs.



Håndteringskompetanse

1. Fatalistisk/passiv håndtering - man håper problemet vil gå over eller 
forsvinne av seg selv, uten at man gjør noe. Denne strategien inkluderer også 
de barna som slutter å bruke Internett fullstendig («gir opp»).

2. Kommunikativ håndtering – man snakker med noen om problemet

3. Proaktiv håndtering/problemløsning – man forsøker selv løse problemet ved 
aktiv handling, slik som for eksempel å slette meldinger, blokkere avsendere 
og endre personverninnstillinger.

• Barn som er sårbare offline er også sårbare online

• Hvilken strategi barna bruker for å håndtere dårlige erfaringer på nettet 
avhenger av hvordan barna har det utenfor nettet

d’Haenens, L., Vandoninck, S., & Donoso, V. (2013). How to cope and build online 
resilience? Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/48115/: 
http://eprints.lse.ac.uk/48115/



Norske foreldres bekymring

Staksrud, E. (2013). Digital mobbing: Hvem 
Hvor, Hvordan, Hvorfor – og hva kan voksne 
gjøre? Oslo: Kommuneforlaget.



Svakt dialogpotensiale



Eksempel:
Skadelig brukergenerert 

innhold
Norske ungdommers erfaringer



Norske barns erfaringer med ulike typer skadelig 
brukergenerert innhold (2010)
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Staksrud, E. (2013). Digital mobbing: Hvem Hvor, Hvordan, 
Hvorfor – og hva kan voksne gjøre? Oslo: Kommuneforlaget.



Hva vet vi om 
barn som besøker 
«selvmordsider»?

• Variabler som måler psykiske egenskaper 
(problemer med jevnaldrende, 
atferdsproblemer, følelsesmessige 
vanskeligheter, sensasjonssøking), er positivt 
korrelert med å besøke nettsteder hvor man 
diskuterer hvordan man kan begå selvmord 

• Dess større grad av problemer, dess større 
sannsynlighet for å besøke slike nettsteder

• Å bli mobbet utenfor nettet («tradisjonell 
mobbing») øker ikke sannsynligheten

• Å bli mobbet på nettet øker sannsynligheten 
for å besøke selvmordsider med 134% for 
mobbeofre

• Mobbere (utenfor og på nettet) har også økt 
sannsynlighet (hhv 150% og 112% økt 
sannsynlighet)

• Å komme fra Norge øker sannsynligheten med 
372% (Storbritannia som referansekategori)

Staksrud, E., & Olafsson, K. (2016). Hva 
kjennetegner europeiske barn som har erfaring 

med nettsider hvor folk diskuterer måter å ta sitt 
eget liv på? Suicidologi, 21(2), 36-43. 

)



Vi ser klare sammenhenger:

Høy bruk

• Flere 
aktiviteter

Flere aktiviteter 

• Mer risiko

• Flere 
ferdigheter

Flere ferdigheter

• Økt 
håndterings-
kompetanse

Håndterings-
kompetanse

• Mer risiko

• Mindre skade



Hva kan byråkrater gjøre?

Noen få (av mange) forskningsbaserte råd



Inviter alle i 
bursdag!



Øv!



Balanser rettigheter og ansvar – forvent digital folkeskikk



Ha en plan!



Anger

“Asså. Jeg vet det er mye på nettet om meg som
jeg har gjort og som ikke er så bra. Folk kan se 
det, ikke sant? Om de googler meg. Men, når
jeg skulle søke på den jobben så la jeg ut en
masse ålreite ting om meg også – på
forskjellige steder og tjenester, så de skulle
komme opp når de googler meg. De bra 
tingene kommer og dekker over de dårlige. De 
kommer på toppen av lista. Det gode burde i
det miste nøytralisere det dårlige. Fordi jeg vil
gjerne ha denne jobben (…) Jeg synes egentlig
ikke at arbeidsgivere skulle ha lov til å google 
deg når du søker på jobb. For det som ligger ute
er lissom private ting. Ikke sant? “

Jente, 19 år

Staksrud, E. (2016). Children in the Online World: 
Risk, Regulation, Rights. New York: Routledge.



Vær positiv og interessert!



Vær en god rollemodell



elisabeth.staksrud@media.uio.no
Twitter: @Estaksrud

Bilder i presentasjonen fra boken «Digital mobbing (Staksrud 2013), eller på lisens fra Colorbox


