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Foreldre (og andre voksne) 

er VELDIG bekymret



Norske foreldre er veldig bekymret
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Opppleve noe som gjør at barnet får dårlige følelser om seg selv

At barnet blir skadet i trafikken

Andel av norske foreldre med barn 9-17 år som er VELDIG bekymret (topp 10)

REF: Staksrud, E. & Ólafsson, K. (2020). Is It Me, or Is It You? Exploring Contemporary 
Parental Worries in Norway. I L. Tsaliki & D. Chronaki (Red.), Discourses of Anxiety over 
Childhood and Youth across Cultures (s. tbc). Palgrave Macmillan. 



Familieinntekt 
og foreldrenes 
utdanningsnivå 
forklarer noen 
av forskjellene i 
bekymringer

• Generelt er foreldrene med lavest utdanning og 
foreldre i familier med lavest inntekt mer (til dels 
mye mer) bekymret for de ulike risiko barnet kan 
utsettes for både på og utenfor nett. 

• Unntaket er bekymringen for tidsbruk. Foreldre 
med høy utdanning og i familier med høy inntekt er 
like mye eller noe mer bekymret for at barnet 
bruker dataspill, mobiltelefon og internett for mye 
enn foreldre med lavere utdanning og 
familieinntekt. 

• Bekymring er også generasjonsbetinget.

Elvestad, E., Staksrud, E. & Ólafsson, K. (2021). Digitalt foreldreskap i Norge. 
EU Kids Online, Universitetet i Oslo, Universitetet i Sør-Øst Norge. 
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Ingen grunn til panikk!



Hvor bra man har det (opplevd velferd, Cantrils stige),
i forhold til hvor mye tid man bruker på Internett (9-16 år)
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Estimert daglig tid online (i minutter)
Ref.Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., … Hasebrink, U. (2020). EU 
Kids Online 2020. Survey results from 19 countries. (ISSN 2045-256X). Hentet fra
https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo
. 

https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo


Trygghet på nett, hjemme og på skolen

• Størst andel barn som sier de er 
trygge hjemme finner vi i Estland 
(88 %) og Norge (87%)

• Størst andel barn som sier de er 
trygge på skolen  finner vi i Kroatia 
(67 %) og Norge (63%)

Figur og tall  generert fra datasett EU Kids Online 2018.
. 

• Norske barn er de som opplever størst 

trygghet på Internett (93% mot 

gjennomsnitt 66%)



Erfart skade av nettbruk etter 
hvor mye tid man bruker på nettet (9-16 år)
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Ólafsson, K., … Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020. Survey results 
from 19 countries. (ISSN 2045-256X). Hentet fra
https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo
. 

https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo


• De fleste barn og unge opplever Internett 
som et veldig bra sted å være

• Internett er et annet sted for barn og unge 
enn for voksne
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Vår generasjon OG våre kulturelle verdier 
og vaner gjenspeiler seg (også) i hvordan 

vi oppdrar våre digitale barn



Foreldres bekymring over at Covid-situasjonen 
skal påvirke barnas utdannelse negativt, etter land
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Lobe, B., Velicu, A., Staksrud, E., Chaudron, S. & Di Gioia, R. (2021). How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown -

Spring 2020. Key findings from surveying families in 11 European countries (JRC Technical Reports). Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. Hentet fra https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC124034/kidicoti_online_risks_tech_report_20210209_final_1.pdf
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Det finnes alvorlige risiko knyttet til nettbruk

- Dette er en komplisert historie



EU Kids Online 
klassifikasjon av 
nettrisiko etter
barnets egen rolle

Risiko
Innhold 

– Barnet som 
mottaker

Kommunikasjon 
– Barnet som deltaker

Atferd 
– Barnet som 

avsender

Kommersiell
Reklame, spam, 

produkt-plassering

Innsamling av 
personinformasjon, direkte 

markedsføring, sporing

Gambling, ulovlig 
nedlasting, 

hacking

Aggressiv
Voldelig/ hatefullt 

innhold
Bli mobbet, trakassert eller 

forfulgt

Mobbing og 
trakassering av 

andre

Seksuell
Pornografisk 

/skadelig seksuelt 
innnhold

Bli groomet av andre 
brukere (voksne) for 

seksuell relasjon

Lage/laste opp 
pornografisk 

materiale

Verdirelatert

Rasistisk/falsk 
informasjon og råd 
(eks. om narkotika, 

falske nyheter)

Selv-skading og 
uvelkommen overtalelse fra 

andre

Gi råd og 
oppmuntring til 

andre (for 
eksempel 
selvmord, 
skadelig 

slanking/pro-
ana)



Predikert sannynlighet for at norske 
barn blir behandlet dårlig på nettet, 
etter kvalitet på skolemiljøet 
(9-17 år, etter kjønn

EU Kids Online 2018: QF20-21: In the PAST YEAR, has anyone EVER treated you in such a hurtful or nasty way? Via a mobile
phone or internet, computer, tablet, etc. [In the PAST YEAR, how often did this happen in any of the following ways?] (n=699).
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Sannsynlighet for å bli mobbet etter hvor trygg man føler seg 
på skolen (etter kjønn 9-17 år, norske barn)
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• Uansett hvor trygge gutter føler seg på 
skolen så er det like sjanser for å bli 
mobbet på nettet.

• For jenter øker sannsynligheten for å 
bli mobbet digitalt markant etter som 
hvor lite trygge de føler seg på skolen



Predikert sannsynlighet for at barn blir 
behandlet dårlig på nettet etter hvor 
bra de har det hjemme 
(9-17 år, etter kjønn)

EU Kids Online 2018: QF20-21: In the PAST YEAR, has anyone EVER treated you in
such a hurtful or nasty way? Via a mobile phone or internet, computer, tablet, etc.
[In the PAST YEAR, how often did this happen in any of the following ways?]
(n=699).
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Predikert sannsynlighet for at norske barn oppfører seg slemt eller ubehagelig mot andre digital, 
etter hvorvidt de selv har blitt behandlet dårlig av andre på nettet
(9-17 år, jenter versus gutter)
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Gutter Jenter

EU Kids Online 2018: QF20: In the PAST YEAR, has anyone EVER treated you in such a hurtful or nasty way?
(n=895). QF21b: Via a mobile phone or internet, computer, tablet, etc. [In the PAST YEAR, how often did this
happen in any of the following ways?] (n=899). QF28: In the PAST YEAR, have you EVER TREATED someone
else in a hurtful or nasty way? (n=857). QF29b: Via a mobile phone or internet, computer, tablet, etc. [In the
PAST YEAR, how often have you TREATED someone else in any of the following ways?] (n=889).

Figur generert av Monica Barbovschi, hentet fra Barbovschi, Monica and Staksrud, Elisabeth (2021). 

Young Norwegians! experiences with aggression and bullying: roles, vulnerabilites and connected

factors. EU Kids Online and the Department of Media and CommunicaJon, University of Oslo. 



Dette er en 
kompleks historie. 
Gutter som føler 
seg utrygge 
hjemme er de som 
mobber mest, 
men også de som 
oftest hjelper andre
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Foreldres utdanning 
påvirker hvorvidt barn 
hjelper de som blir 
mobbet, eller heier på 
dem som mobber

• En høyere andel av barn med lavt utdannede foreldre forsøkte å 
hjelpe (53 %) sammenlignet med de to andre utdanningsgruppene 
(hhv. 35 % og 39 %).

• Ingen av barna med lavt utdannede foreldre sa at de hadde 
oppmuntret dem som sto bak mobbingen, mot hhv. 9 % og 3 % for 
barn av foreldre med høy utdanning, og middels utdanning. 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC

http://www.pngall.com/crowd-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Risiko kan også være en mulighet



Predikert sannsynlighet for  at jenter og gutter blir opprørt
etter å ha fått seksuelle meldinger etter alder (11-17 år)
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EU Kids Online 2018: QF42: Last time it happened to you, how did you feel about what you received? Response options: I was

happy; I was neither happy nor upset; I was a little/ fairly/ very upset (n=182).



Predikert sannsynlighet for at man mottar uønskede seksuelle meldinger 
etter hvorvidt man har blitt mobbet eller ikke i løpet av det siste året 
(norske barn, 11-17 år)
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EU Kids Online 2018: QF47a-g: In the PAST YEAR, how often, if ever, have you been asked by someone on the internet for sexual information (words,
pictures or videos) about yourself when you did not want to answer such questions? Base: Children aged 11-17 who use Internet (n=790). Number of
children who have answered this question n=688. QF20-21: In the PAST YEAR, has anyone EVER treated you in such a hurtful or nasty way? Via a mobile
phone or internet, computer, tablet, etc. [In the PAST YEAR, how often did this happen in any of the following ways?] (n=729).
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Sårbarhet migrerer



Barn med funksjonsutfordringer og risikoerfaringer på nett
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Norske barns erfaringer med ulike typer skadelig 
brukergenerert innhold (2011)
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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)

Ref: Staksrud & Olafsson (2016)
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Hvem er utsatt?

• De som sliter "i virkeligheten" (hjem/skole/venner) 

• Psykiske vansker er assosiert med både å bli mobbet og det å mobbe

• De som mobber er oftere sensasjonssøkende

• De som blir mobbet føler seg ofte generelt “usynlige”

• De som har liten erfaring med Internett  (ikke tilgang hjemme)

• De som starter sent å bruke nettet
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Håndteringskompetanse er avgjørende 
for hvorvidt risiko blir til skade



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? (EU Kids Online). 
http://eprints.lse.ac.uk/48115/: London School of Economics and Political Science. Hentet fra

http://eprints.lse.ac.uk/48115/



Barn om 
foreldre

• De fleste norske barn – 86 % - opplever at de er trygge 
hjemme

• 68 % sier at de har en familie som virkelig forsøker å hjelpe 
dem. 

• Bare litt over halvparten av barna (55 %) sier at noen hører på 
dem når de vil fortelle noe. Størst andel som oppgir dette 
finner vi blant gutter i alderen 9-12 år.

• Bare 1 av 4 (25 %) sier at foreldrene snakker med dem om hva
de skal gjøre om noe på Internett plager dem eller gjør dem 
opprørt.

• Bare 1 av 5 sier at foreldrene har snakket med dem om hva de 
gjør på Internett.

• Mindre enn 1 av 10 (7 %) har opplevd at foreldrene har gjort
felles aktiviteter med dem på Internett. 

Staksrud, E., & Ólafsson, K. (2019). Tilgang, bruk, risiko og muligheter Norske barn på
Internett Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018. Retrieved from 
Oslo: https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/eu-kids-iv/rapporter/



Hvem norske barn i alderen 9-17 år snakker med etter de 
har hatt negative erfaringer på Internett 
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EU Kids Online 2018: QF04a-j: Sist gang det skjedde noe på nettet som plaget deg eller gjorde deg opprørt, snakket du med 
noen av disse menneskene om det? Base: Barn i alderen 9-17 år som bruker Internett, og som har svart ja på spørsmål QF01 
om de har opplevd negative erfaringer det siste året (n=211).   
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Det digitale livet kan være komplisert

Å forstå kontekst er viktig



Avtaler om å 
henge

• Alle i klassen bestemmer seg for å møtes i 
skolegården for å leke etter middag

• Avtalen gjøres via klassegruppa på et sosialt 
medium

• To elever er ikke med fordi de aldri får beskjeden

• Hans fordi han ikke får lov til å ha 
mobiltelefon eller bruke sosiale medier. Ingen 
i klassen vet hvordan de skal få tak i han – og 
ingen vil ringe mammaen hans. Det er for teit.

• Grete fordi den som driver gruppa har 
bestemt seg for å ikke legge henne til fordi 
hun er så «slitsom». Alle i klassen stilletiende 
aksepterer dette og ingen sier noe til noen. 
Men Grete sitter hjemme og ser de andre 
legger ut bilder og filmer av hvor gøy de har 
det sammen.



Jenter som kjeder seg

Hetty er med Netty hjem og de kjeder seg. De blir enige om at Hetty 
skal chatte med Letty, men late som om  hun er alene. Så skal hun 
spørre om hva Letty EGENTLIG synes om Netty.  Letty blir glad for å 
bli kontaktet for hun er ofte alene, og vil gjerne ha et fortrolig 
forhold til noen.  Derfor - etter at Hetty har skrevet «Ikke sant at 
Netty er ganske stygg» så blir hun med på premisset. 

Dagen etter blir hun konfrontert av Hetty og Netty med meldingene 
hun har sendt samt flere andre jenter som blir med «på laget». 

Nettys mor får høre om meldingene om datteren og rapporterer det 
til skolen. Letty og foreldrene må til skolen og blir konfrontert med at 
Letty er en mobber. Beviset er meldingene hun har sendt. 
Meldingene fra Hetty er slettet.

Etter dette er Letty utestengt fra det sosiale fellesskapet i gruppa 
resten av skoleåret.

Det er lite tilgivelse for digitale feilsteg i gruppa. 
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Det var ikke bedre før!



Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

https://maken.wikiwijs.nl/44720/Lekker_sporten
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://momgoescamping.com/advice-hiking-with-kids/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://tribework.blogspot.com/2012/10/creating-safe-base-worldview.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Hva vet vi?

• Risiko på nettet handler i liten grad om 
teknologi, og i stor grad om relasjoner og 
hvordan barn lever hjemme, på skolen og 
blant venner

• Det holder ikke å være opptatt av «hvor 
mange timer» og «hvor ofte» – det gir ikke 
gode nok svar som kan gi løsninger på 
utfordringer ved barn og unges digitale liv





Hvordan er det egentlig
å vokse opp med 

Internett, dataspill og
mobil?



10: Barn og unge er forskjellige –
Også i møte med digitale medier



Ingen informert person kan si enkelt at tv er dårlig 
eller at det er bra for barn. For noen barn, under noen 
forhold, så er noen former for TV skadelig. For andre
barn under de samme forholdene, eller for de 
samme barna under andre forhold så kan det være 
nyttig. For de fleste barn under de fleste forhold så er 
det meste av TV sannsynligvis hverken spesielt 
skadelig eller spesielt nyttig

Scramm, W., Lyle, J., & Parker, E. B. (1961). Television in the lives of our children. The 

facts about the effects of television on children - based on studies of over 6,000 

children. Stanford, California: Stanford University Press, side 1.



Vær 
bekymret 
for de 
riktige 
tingene

• Risiko er ikke det samme som skade

• De fleste barn føler seg trygge på nettet og 
opplever ikke risiko. 

• Viktig å ha en dialog hvor vi skiller mellom skade og 
det vi ikke liker

• Faktisk er det flere som oppgir at de føler seg 
trygge på Internett (92 %) en hjemme (86 %). 

• Det er ikke hvor mye tid man bruker på digitale 
flater som avgjør hva som er problematisk bruk, 
men hvordan man bruker den tiden.

• Forskning gir innsikt som gjør at man kan sette inn 
ressurser der det hjelper de barna som trenger det, 
uten at det går på bekostning av barn og unges 
rettigheter til deltakelse



Det normative 
klimaet teller!



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



Vil du vite mer? Alle våre rapporter ligger på nett
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