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1:
Foreldre er veldig
bekymret

At barnet blir skadet i trafikken

61

Opppleve noe som gjør at barnet får dårlige følelser om seg selv
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Bruke Internett for mye
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At en fremmed kontakter barnet på Internett
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Bruke dataspill for mye
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At andre barn behandler barnet på en sårende eller ekkel måte
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Hvordan barnet klarer seg på skolen
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Bli kontaktet av en fremmed for seksuelle formål
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At barnet blir offer for kriminalitet
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Andel av norske foreldre med barn 9-17 år som er VELDIG bekymret (topp 10)
Referanse: Staksrud, E., & Ólafsson, K. (2020). Is It Me, or Is It You? Exploring Contemporary Parental Worries in
Norway. In L. Tsaliki & D. Chronaki (Eds.), Discourses of Anxiety over Childhood and Youth across Cultures (pp. 323-345).
Cham: Springer International Publishing.
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Referanse: 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).
Retrieved from https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/eu-Kids-online-IV/publications/2020/eukids2020report_final.pdf

2:
Ingen grunn til panikk!

Trygghet på nett, hjemme og på skolen
• Hvor man føler seg trygg varierer
mellom barn og mellom land
• Norske barn er de som opplever størst
trygghet på Internett (93% mot
gjennomsnitt 66%)
• Norske barn er de som i størst grad sier
at andre mennesker alltid eller ofte er
snille og hjelpsomme på Internett
(74 prosent mot gjennomsnittlig 42
prosent for hele utvalget)
• 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%)

Referanse: 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). Retrieved from
https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/eu-Kids-online-IV/publications/2020/eukids2020report_final.pdf

Hvor bra man har det (opplevd velferd, Cantrils stige),
i forhold til hvor mye tid man bruker på Internett (9-16 år)
Subjektiv velferd (Cantrils stige)
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Referanse: 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). Retrieved from
https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/eu-Kids-online-IV/publications/2020/eukids2020report_final.pdf

3:
Voksne og barns Internett
er forskjellig

Vanligste daglige aktiviteter (alle
barn 9-16 år som bruker Internett)
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg så på videoklipp
Jeg lyttet på musikk på nettet
Jeg kommuniserte med familie og venner
Jeg besøkte et sosiale nettverk
Jeg spilte online spill
Jeg brukte Internett til skolearbeid
I så etter nyheter på nettet
Jeg så etter ting å kjøpe eller hva ting kostet

Referanse: 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-kidsiv/rapporter/

4:
Våre kulturelle verdier gjenspeiler seg
i hvordan vi oppdrar digitale barn

Våre verdier
gjenspeiler
seg på nettet

Referanse: Helsper, E., Kalmus, V., Hasebrink, U., Sagvari, B., & de Haan, J. (2013). Country classification: opportunities, risks, harm and
parental mediation. Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/52023/: http://eprints.lse.ac.uk/52023/

EKS: Skole under Covid-nedstengningen

Vuorikari, R., Velicu, A., Chaudron, S., Cachia, R., & Di Gioia, R. (2020). How families handled emergency remote schooling
during the Covid-19 lockdown in spring 2020. Summary of key findings from families with children in 11 European countries.
Retrieved from Luxembourg:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122303/remote_schooling_families_summary.pdf

Child: Were you worried about not being able to keep up with your schoolwork while
your classes changed due to the corona virus? Parent: How worried are you that the
coronavirus situation will have a negative impact on your child's education (e.g. falling
behind with schoolwork, failing in exams)?

Vuorikari, R., Velicu, A., Chaudron, S., Cachia, R., & Di Gioia, R. (2020). How families handled emergency remote
schooling during the Covid-19 lockdown in spring 2020. Summary of key findings from families with children in 11
European countries. Retrieved from Luxembourg:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122303/remote_schooling_families_summary.pdf

5:
Vi sier de samme ordene, men
forstår hverandre ikke helt

6:
Det finnes alvorlige
risiko knyttet til nettbruk

• Digital mobbing er den risikoen som oftest leder til (langvarig) skade

Foto Udir/Tine Poppe

Barn i alderen 9-17
år som har opplevd
mobbing (off- og
online) i løpet av de
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• EU Kids Online 2018: QF20: I løpet av DET SISTE ÅRET, har noen
NOEN GANG behandlet deg på en slik sårende eller ekkel måte?
Base: Barn i alderen 9-17 år som bruker Internett (n=1001). Antall
barn som har svart på dette spørsmålet n=899.
Referanse: 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 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

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

Sannsynligheten for a mobbe andre etter hvor
ofte man har blitt mobbet selv i løpet av det
siste året. Jenter versus gutter (9-17 år)
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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.

Barbovschi & Staksrud, kommer
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC

Norske barns erfaringer

Sårbarhet migrerer

Barn (12-14 år) som har erfaring med
nettsteder hvor man diskuterer måter å
skade seg selv (2018)

Referanse: 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). Retrieved from
https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/eu-Kids-online-IV/publications/2020/eukids2020report_final.pdf

7:
Håndteringskompetanse er
avgjørende for hvorvidt risiko
blir til skade

1.

2.

3.

Håndteringskompetanse

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»).
Kommunikativ håndtering – man snakker med noen
om problemet
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

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

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).
Referanse: 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-kidsiv/rapporter/

8.
Barn med sårbarhet har
også utfordringer på nett

Cantrils stige

Ulikheter i mediebruk, aktiviteter og
ferdigheter barn med
funksjonsutfordringer sammenliknet
med barn uten kjent
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8,00

7,50

7,38

5,00

4,34

4,37

3,47

3,17

3,00
2,80
2,00
Trygghet på nett

Tilbringe tid utendørs

Ingen funksjonsutfordring

Nivå av digitale
ferdigheter (1-10)

Estimert tid brukt på
nettet hver dag

Har en eller flere funksjonsutfordringer

Referanse: Original analyse fra EUKIDS Online foretatt av Monica Barbovschi

• Barn med lærings- og eller
funksjonsutfordringer føler
seg mindre trygge på nettet
enn andre barn
• Ingen forskjell i tid tilbragt
utendørs
• Ingen forskjell i digitale
ferdigheter
• Barn med lærings- og eller
funksjonsutfordringer
tilbringer mer tid på nettet
enn andre barn
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2,00
1,75

1,80
1,60

1,45

1,40

1,40
1,16

1,20
1,00

0,78

0,80

0,40

0,55

0,53

0,60
0,27

0,30

0,27

0,29

0,24
0,14

0,20

0,13

0,00
Erfaringer med
agressjon på nett (0-3
score)

Opprørt etter å ha
mottatt seksuelle
meldinger

Blitt bedt om å sende Offer for nettmobbing
seksuelle meldinger
uten å ville det
Ingen funksjonsutfordring

Overdreven bruk
(antall markører)

Misbruk av
Erfaringer med
personopplysninger (3
skadelig
markører)
brukergenerert innhold

Funksjonsutfordring

Referanse: Original analyse fra EUKIDS Online foretatt av Monica Barbovschi

• Større grad av erfaringer med
nettagressjon/netthat
• Mer digital mobbing
• Større grad av uønsket seksuell
oppmerksomhet på nett

Barn med
funksjonsutfordringer
rapporterer:

• Mer misbruk av persondata
• Større grad av overdreven bruk
• Mer erfaring med skadelig brukergenerert
innhold

EUKO barn (19 land, 9-16 år, seksuelle
meldinger 11-16 år)

9:
Risiko er et komplisert konsept.
Å forstå konteksten er viktig.

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).

Barbovschi, M., & Staksrud, E. (2020). The experiences of Norwegian adolescents with online
sexual messages. Retrieved from Oslo: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-81015

Å forstå konteksten
er viktig

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» 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?

Stort sett går det bra!
• De fleste barn føler seg trygge på nettet og opplever ikke
risiko.
• 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.
• Hvordan kan vi sikre at de som opplever risiko får hjelp og
støtte, uten at vi ødelegger for de positive sidene - og
hvordan kan vi vite hvilke barn som trenger hjelp og når de
trenger den?

10:
Vær en god rollemodell

Det normative
klimaet teller!

Alle våre rapporter
kan lastes ned fra
våre nettsider
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