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Medietilsynet Trygg bruk er Norges Safer Internet Centre. Vi vil hjelpe barn og unge til å få en
tryggere og bedre digital hverdag. Vi samarbeider og utvikler ressurser med andre aktører
både i Norge og internasjonalt.
Les mer på våre nettsider, følg oss på Facebook og Twitter

Humor for voksne i barnslig
drakt?
David M. Johansen blogger
om forkledd vokseninnhold på stor og liten skjerm
Ung og digital 2017 –
6. juni kl 9 - 12 på Tøyen
Startup Village i Oslo
Dette er en halvdagskonferanse hvor
ungdommens stemme står i sentrum, og vi
voksne skal lytte.
Hvordan opplever ungdommen selv
problemstillinger knyttet til falske nyheter,
personvern, mobbing og hatprat?
Vi inviterer inn ungdommer i alderen 16-20
år for å diskutere deres hverdag og gi oss
som jobber med problemstillingene nye
perspektiver.

Når vi ser filmer eller tv-serier som viser
blod, smerte, ulykker og drap på tv, kino
eller DVD, er det sjelden vi blir veldig
overrasket over innholdet vi møter på. I
disse kanalene er vi vant til å se plakater
med advarsler, vi blir bedt om å vise
legitimasjon og i de aller fleste tilfellene blir
vi vist et alderssymbol før vi begynner å se.
Det finnes mange eksempler på Youtubevideoer og andre serier som ser ut som de
er rettet mot barn, men som inneholder
tematikk egentlig beregnet på voksne. Dette
er i utgangspunktet ikke et problem –
problemet oppstår når det ikke kommer fram

Mer informasjon om programmet kommer.
Konferansen er gratis og du kan melde
deg på her.
Ung og digital arrangeres av Medietilsynet,
IKT-Norge og Redd Barna.

hvem målgruppen skal være samtidig som
videoene er så tilgjengelige for barn på
YouTube.
Les hele blogginnlegget her

Ny undersøkelsen om nordmenns oppfatning av falske nyheter:
55 prosent leser nyheter de ikke oppfatter som helt sanne. 45
prosent ser nyheter de tror er funnet på eller er bevisst usanne.
Medietilsynet har fått gjennomført en undersøkelse i den voksne befolkningen i Norge.
Funnene viser at
Deling av falske nyheter og egen evne til å oppdage dem:
• Undersøkelsen viser at 23 prosent av befolkningen en eller flere ganger har delt en nyhet
som de senere fant ut var falsk. 15 prosent har en eller flere ganger delt en nyhet som de
visste eller mistenkte var usann.
• På spørsmål om hvor du oftest ser sann informasjon presentert som nyheter, oppgir 62
prosent Facebook som kilde. Tradisjonelle medier oppgis med 21 prosent. Deretter følger
søkemotorer med 15 prosent, Youtube med 14 prosent og alternative nyhetsnettsteder med
12 prosent.
Ansvar for spredning, mediekompetanse og kildekritikk:
• 68 prosent av befolkningen mener tradisjonelle medier har et veldig stort ansvar i å
forhindre spredningen av falske nyheter. Deretter følger kategoriene sosiale medier,
og regjering, politikere og andre folkevalgte, hver med 49 prosent som mener de har veldig
stort ansvar. 27 prosent mener at "meg selv" har et veldig stort ansvar for å hindre
spredningen av falske nyheter.
• Meninger om hvem som har et veldig stort ansvar for å øke befolkningens
mediekompetanse og kildekritikk fordeles slik: tradisjonelle medier 50 prosent,
skole/utdanning 47 prosent og offentlige myndigheter 46 prosent. Videre mener 38 prosent at

sosiale medier har et veldig stort ansvar, og 26 prosent mener at ansvaret ligger hos seg
selv.
Du kan lese hele saken og undersøkelsen her.
Medietilsynet Trygg bruk skal nå se nærmere på hvordan vi kan følge opp undersøkelsen hos
norske ungdommer.

The Internet of Things:
Når leker og vannkokere kobles på nett, hva kan gå galt?
Mange fra Trygg bruk-nettverket deltok på seminaret i regi av Forbrukerrådet om "Internet of
things" og hva som kan skje når leker og vannkokere kobles på nett mandag 24. april.
Stadig flere dingser og produkter kobles til nettet for å kunne utvide mulighetene for å kunne
kommunisere med brukeren.
Cayla-dukken, som ble kåret til årets leke i Norge i 2014, har fått mye omtale verden over og
løftet frem en viktig debatt omkring personvern og forbrukerrettigheter. Brukervilkår og
sikkerhet ved internettilkoblede ting er ofte ikke gode nok, viser blant annet Forbrukerrådets
egne tester. Dette var tema når Datatilsynet, Forbrukermyndighetene, politikere og
bransjeaktører møttes for å diskutere hva som må til for å sikre gode og forbrukervennlige
internettilkoblede produkter i fremtiden.
Du kan se hele seminaret og lese mer om tingenes internett her på Forbrukerrådets
sider.

Kalender - hva skjer?

Medietilsynet Trygg bruk
styrkes - Ida er tilbake!

2. mai: Lansering av Rammeverket for
lærerens profesjonsfaglige digitale
kompetanse – Oslo. Senter for IKT i
utdanningen arrangerer frokostseminar for
lærere.

1. april kom Ida Erikstad på plass som
seniorkonsulent i Medietilsynet – og en
etterlengtet ressurs i Trygg bruk. Mange
kjenner Ida fra noen år tilbake da hun under
tidligere Trygg bruk-prosjekter jobbet som
prosjektmedarbeider med faglig bakgrunn i
ungdom, humor og digitale medier. Sist har
hun jobbet i Digidel under KMD, der hun
jobbet med å øke digital kompetanse hos
svake grupper. Vi er glad for at Ida igjen vil
bidra med sin kompetanse i Trygg bruk
igjen. Ida jobber med bredden av det vi gjør
i Trygg bruk, inkludert ungdomspanelet.
Ida bor i Oslo og vil ofte være med å
representere Trygg bruk på møter og
arrangementer. Du kan kontakte henne
på ida.erikstad@medietilsynet.no

10. - 12. mai: NKUL – Nasjonal
konferanse om bruk av IKT i utdanning
og læring – NTNU, Trondheim. NKUL er
Norges største møteplass for den som har
interesse for bruk av IKT i undervisning.

Jente 14 år: – Er det greit å
late som man er gutt i et spill
selv om man egentlig er
jente?

Jente 13 år: – Har foreldre lov
til å sjekke apper på telefonen
din hvis du er eldre enn
aldersgrensen?

Les hele spørsmålet og svaret fra

6. juni: Ung og digital – Oslo. Gratis
halvdagsseminar om hvordan ungdommen
selv opplever problemstillinger knyttet til
falske nyheter, personvern, mobbing og
hatprat.
Har du tips til arrangementer eller eventer
du mener er relevante å dele med andre?
Send oss tips!

Les hele spørsmålet og svaret fra

Medietilsynet på barne- og
ungdomstjenesten ung.no

Medietilsynet på barne- og
ungdomstjenesten ung.no
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