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Om det gjelder musikk, film, 

serier eller nyheter så 

bruker barn og unge mest 

tid og konsumerer mest 

innhold digitalt



Barn og medier-undersøkelsen 2018:

Ungdom og foreldre svarer på spørsmål om 
unges digitale mediebruk

Om det gjelder musikk, film, 

serier eller nyheter så 

bruker barn og unge mest 

tid og konsumerer mest 

innhold digitalt

• Undersøkelsen gjennomføres av Medietilsynet annethvert år

• Nesten 5.000  barn og unge i alderen 9-18 år rapporterer om sine 
medieerfaringer digitalt

• Vel 2.000 foreldre til barn fra 1 til 18 år har svart på spørsmål om sine barn

• Spørsmål om deling av nakenbilder og seksuelle kommentarer er kun stilt 
til 13-18-åringer, og foreldre med barn i samme aldersgruppe



Blant jenter deler flere 
nakenbilder når de er yngre, hos 
guttene øker antallet som deler 
når de blir eldre.

Jenter er mer utsatt enn gutter 
for ubehagelige seksuelle 
kommentarer. 



Guttene opplever i mindre 
grad seksuelle kommentarer 
som ubehagelige.

De bryr seg mindre, og sier 
sjeldnere fra.



Det er store avvik mellom 
hva de unge opplever og 
det foreldrene tror. 



13 % i alderen 13-18 år har delt nakenbilder 
av seg selv på nett



Jenter sender til kjæresten eller guttevenner, gutter 
sender til jentevenner



Flere jenter enn gutter sier de føler seg 
presset til å dele nakenbilder på nett



Flest jenter får ubehagelige seksuelle kommentarer





Flest jenter 
reagerer når de 
opplever noe 
ubehagelig



Flere 15-16-åringer reagerer nå enn i 2016







Stor skjevhet mellom de unges virkelighet 
og foreldrenes oppfatning



NESTEN INGEN GÅR TIL FORELDRENE



Hvorfor ikke?

• Redde for at mobilen skal tas fra dem

• Frykter å bli nektet å være på sosiale medier

• Høy terskel for å snakke om det private

• Vil ikke skuffe eller bekymre foreldrene

• Vil ikke innrømme at de har gjort noe dumt






