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I tillegg til midlene fra EU mottar Medietilsynet Trygg
bruk også støtte fra fire norske departementer gjennom
Tiltaksplanen for barn, unge og internett, for å hjelpe oss
å sikre en trygg og god digital hverdag for barn og unge.

KORS PÅ HALSEN – ET SAMTALETILBUD FOR BARN
OG UNGE
Kors på halsen er et samtaletilbud for barn og unge drevet av
Røde Kors som også mottar henvendelser knyttet til digitale
medier. Tjenesten fylte 30 år i 2014 og er tilgjengelig hver
dag etter skoletid. Med Kors på halsen kan barn snakke med
voksne om stort og smått, også om ting man ikke tør å snakke
med noen andre om. Siden 2010 har Kors på halsen vært
den offisielle norske hjelpelinjen for trygg bruk av digitale
tjenester. Omtrent 15 % av henvendelsene til Kors på halsen
har vært relatert til barnas digitale hverdag.
Kors på halsens 160 frivillige er tilgjengelig via både
telefon, chat og e-post. De er godt kurset og kan svare på
spørsmål om alt fra sex, familie- og rusproblemer, mobbing,
forelskelse og ensomhet til trygghet på nett. Informasjon
om disse temaene ligger også lett tilgjengelig på Kors på
halsens nettsider, www.korspahalsen.no. Der er det også et
nettforum hvor de unge kan stille spørsmål og rådgi hverandre
anonymt.

Andre hjelpelinjer for livet på nett
Medietilsynet Trygg bruk samarbeider også med
andre som tilbyr hjelp og støtte i situasjoner der
livet på nett har blitt vondt og vanskelig.
Kripos tipsmottak tar imot tips og anmeldelser
av seksuell utnytting av barn på internett, og
slettmeg.no gir råd og hjelper dem som føler seg
krenket på nett.

FOTO: IDA ASPESLÅEN ERIKSTAD

Medietilsynet har fått i oppdrag å fungere som Norges Safer
Internet Centre og har siden 2003 mottatt midler fra EUs
Safer Internet Programme for å koordinere nasjonalt samarbeid for å trygge barn på nett, og å sørge for at barn og
unge får informasjonen de trenger for å bli kompetente
digitale borgere.
Sammen med Røde Kors’ samtaletilbud “Kors på halsen”
har vi utformet og tilbudt råd, filmer, undervisningsmateriell,
muligheten for å stille spørsmål og bli hørt og veiledning
som skal hjelpe barn over hele Norge til å bli fornuftige
brukere av nett- og mobiltjenester.
Som for de 30 andre Safer Internet-sentrene i Europa
har hovedformålet vært å nå barn og unge selv, men også
foreldre, lærere og andre som jobber med denne aldergruppen
og gi dem kunnskapen og verktøyene de trenger for å ha en
god digital hverdag.
I tillegg til tips og veiledning fra våre barne- og ungdomspaneler har Safer Internet Centre Norway fått hjelp fra et
fagråd til å identifisere problemstillinger og gi oss råd om
hvordan møte problemstillingene.
Kunnskap er nøkkelen både til en god og saklig dialog
om barn og unges bruk av digitale medier og for forståelse
og utvikling av gode verktøy og tiltak. Alt arbeidet er basert
på Barn og medier-undersøkelsene som Medietilsynet har
gjennomført hvert annet år siden 2003 og FNs barnekonvensjon.

THE SAFER INTERNET CENTRE

tips.kripos.no – Kripos’ tipsmottak for seksuell
utnytting av barn på internett
Slettmeg.no – rådgivning for de som føler seg

In Norway, the Safer Internet Centre is run by the Norwegian
Media Authority. Together with the Red Cross helpline “Kors
på halsen” (Cross my heart), we make sure that Norwegian
children’s needs, concerns and rights are taken into account
in matters concerning their digital lives. Just like the other
30 Safer Internet Centres in Europe, we aim to ensure that
children and their parents, teachers and other caregivers
receive the knowledge, information and tools to empower
them to make safe and sensible choices online. The Safer
Internet Centre receives money from the EU Safer Internet
Programme as well as from four Norwegian ministries.
Youth panels and an Advisory Board have helped us
identify the most pressing issues concerning Norwegian
children’s digital lives and how we should approach and
reflect around the issues arising.
The Norwegian Media Authority is also the national
coordinator of the Online Safety Network, where 60 organisations meet regularly to exchange ideas and knowledge.

KORS PÅ HALSEN – SOMEONE TO TALK TO

krenket på nett
(telefon: 911 29 392, e-post: hjelp@slettmeg.no)

Medietilsynet Trygg bruks arbeid har ført til bedre forståelse
for det fagfeltet vi jobber med i Kripos – overgrep mot barn.
Bevissthet er et viktig ord her, og det har absolutt Medietilsynet
Trygg bruk bidratt til. Medietilsynet Trygg Bruk sitt arbeid har ført
til mindre mørketall innenfor vårt fagfelt. Vi mener at den reelle
kriminaliteten på vårt fagfelt har gått ned, mens antall anmeldelser
har gått opp. Dette gjenspeiler at bevisstheten for dette fagfeltet/
kriminalitetsfeltet har økt.

The Cross my heart helpline, run by the Norwegian Red
Cross, provides children and youth with the comfort of 160
qualified volunteers who help and listen to them. At Cross
my heart no subject is too big or too small. Children can
contact the helpline via e-mail or chat, or they can phone
in. Cross my heart has been the national helpline for digital
issues since 2010, and about 1 in 5 children who contact
them want to talk about things related to their digital lives.

LENA REIF, KRIPOS
Medlem av Trygg bruks fagråd
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«Our goal is that children and young people become
empowered to have a positive digital everyday life.»

FOREWORD

Eva Liestøl, director User Safety Department,
Norwegian Media Authority
When the Norwegian Board of Film Classification (now
The Norwegian Media Authority) signed up for taking part
in EUs Internet Action Plan (followed by Safer Internet
Action Plan and Safer Internet Programme), it seemed
to be an ambitious pan-European project. About 15 years
and several project periods later - it still is. The Internet
is constantly changing and evolving, and children change
and eagerly expand their use as new digital gadgets appear.
Smart phones with Internet access and multiple variations
of application software has transformed the mobile phone
into a multimedia unit for gaming, gambling, viewing
film, listening to music, reading news and communicate

8
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FORORD
by speaking, texting or sharing photos.
Staying safe online is a matter of know-how for every
child and young person: How to avoid/handle cyber
bullying, how to protect ones privacy, how to respect copy
right and how to practice source criticism. All these issues
are still current and valid.
So to what extent can persistent measures from the
Norwegian Safer Internet Centre help children to safe use
of Internet? Coordinating the collaborative effort between
the ICT industry, governmental organisations, supervision
authorities and NGOs is of the utmost importance.
Internet and digital media has brought with it a
paradigmatic change in the way we understand the
relationship between children and media. Children used
to be viewers and listeners to broadcasted and situated
media. Now they can be viewers, listeners, producers,
actors, distributors, consumers and eclectic informationand knowledge seekers.
In order to implement relevant measures to target groups
The Norwegian Safer Internet Centre need knowledge of how
children use media, what they know about safety issues and
if they act accordingly. Since 2003, representative surveys
have been conducted by the Norwegian Media Authority.
Reducing risky behaviour can be dealt with in different
ways. Undeniably, children with parental guidance have a
safer use of the Internet. But Norwegian children and young
people also express a lack of content on the Internet that
reflect their interest.
The world presented through the Internet has not taken
into proper consideration that young people are actively

present there. The UN convention on the rights of the child
clearly states that the child has a right to be protected from
harmful media content as well as the right to freedom of
expression; this right shall include freedom to seek, receive
and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of
art, or through any other media of the child’s choice. But the
Internet continues to be a digital world created by adults
for adults. Information, topics, facts, entertainment, news
and social media are mostly presented on adults’ terms.
The Better Internet for Children initiative from 2012
(European Strategy to Make Internet a Better Place for
Children) represents a different and more child oriented
perspective on the Internet. Children and young people are
themselves participants in making Internet a better place
simply by connecting with respect, being aware of risks and
having a sensible strategy to cope when problems appear.
However, with regard to relevant internet content, children
and young people are still dependent on adult initiatives
and need them to step up.

Pia Kristine Lang-Holmen, prosjektleder Medietilsynet Trygg bruk
Vårt mål er at barn og unge skal få mest mulig positivt ut av
sin bruk av digitale medier og bli gode digitale borgere. Men
forutsetningene for dette er et komplekst samspill av ulike
faktorer: digitale tjenester og teknologier må være tilpasset
denne store brukergruppen; barn og unge må få kunnskapen
de trenger for å ta fornuftige valg, inkludert kunnskap om
lover og regler; de trenger støttende voksne som har satt
seg inn i, og viser en like stor interesse for, deres digitale
hverdag som for andre deler av hverdagen; og de trenger å
vite at deres stemmer blir hørt.
Norske barn er blant de første til å ta i bruk digitale
teknologier og tjenester. Høy bruk er forbundet med høyere
mestring og bedre håndtering av de digitale utfordringene

Pia Kristine Lang-Holmen, Project manager Safer Internet Centre Norway

de møter. Men høy bruk er også forbundet med å møte flere
risikoer. Selv om norske barn omtales som digitalt innfødte,
og vi voksne ofte kan føle oss mindre kompetente enn barna
rundt oss, trenger barna både grenser, støtte og verktøy til å
forstå seg selv i samfunnet vi lever i og hvordan deres atferd
påvirker andre rundt dem. Derfor er voksnes deltakelse i
barnas digitale hverdag svært viktig.
Som prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk i perioden april 2012 til juni 2014 har det viktigste vært å bidra til
å styrke det nasjonale samarbeidet rundt å trygge barn og
unges digitale hverdag. Å formidle kunnskap og å ta barnas
ståsted har vært sentralt, og media har vært en viktig arena
for å nå ut til så mange voksne som mulig. Skolen er en viktig
arena for å sørge for at alle barn får gode forutsetninger for
å mestre sin digitale hverdag, og derfor har vi jobbet for å
styrke undervisningen i digital dømmekraft i skolen og vi
har laget materiale for å bruke både i skole og barnehage og
i familien. Vi har samarbeidet med IKT-bransjen for å spre
informasjon gjennom Bruk hue og vi har satt søkelys på hva
som gjør tjenester for barn gode, slik at det internettet og
de tjenestene barna møter er best mulig tilpasset dem.
Vi voksne er viktige rollemodeller for barn og unge.
Gjennom vår atferd i sosiale medier og i nettdebatter setter
vi en standard for hva som er greit og ikke i det digitale
landskapet. At vår atferd på nett og mobil påvirker både vår
egen og andres hverdag er en viktig erkjennelse, og kanskje
noe av det viktigste vi kan formidle til barn og unge.
Arbeidet mot mobbing, og deriblant digital mobbing,
er viktig – mobbing og trakassering fører blant annet til
svekket selvfølelse og får i mange tilfeller skadevirkninger

lenge etter at mobbingen fant sted. Her har vi et godt arbeid
i Norge, og det stadige fokuset bidrar til at flere kanskje tør
å si fra og til at flere skoler jobber kontinuerlig med dette
temaet. Dette er bra!
Likevel – det er andre utfordringer som er på vei: digitale
tjenester samler inn stadig mer informasjon om oss, enten vi
gir den fra oss frivillig eller ikke. Barn og unge må få kunnskap og hjelp til å reflektere rundt hvilken informasjon de gir
fra seg, hva som skjer med informasjonen og på hvilke måter
det bidrar til et sårbart samfunn. Ofte er behandlingen av
de store datamengdene både bra og ikke så bra, men at det
får konsekvenser også for barn og unge er ikke til å komme
unna. For eksempel får barn og unge tilpasset reklame rettet
mot seg som en konsekvens av at store datamengder settes
sammen, og ofte må de ta valg i tjenestene som gjør at de,
kanskje uten å vite om det, kan overvåkes. Barn og unge
bør involveres i disse viktige diskusjonene som angår deres
fremtid og deres stemmer bør lyttes til! Vi kan forebygge og
hjelpe dem til å treffe informerte valg ved å bygge mediekompetanse.
Jeg er stolt av alt det gode arbeidet som foregår i Norge
– frivillige over hele landet holder foredrag for skoler og
foreldre, hjelpelinjen Kors på halsen bidrar til at barn har
noen å snakke med om vanskelige ting, og gir dem et sted
der de kan søke råd, og det er mange organisasjoner, flere
enn 60, som jobber mot et felles mål: at barn og unge skal få
så god digital hverdag som mulig. Vi er med i internasjonale
og nordiske diskusjoner og samarbeid, for å hente ideer,
dele materiell og tenke stort. Sammen kan vi forhåpentlig
bidra til at flere barn og unge har en god hverdag.
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15 ÅR MED «TRYGG BRUK»
Vi som jobber innenfor området barn og nye medier jobber
med noe mange opplever de har kunnskap om og nærhet
til og som de derfor har en mening om. Spørsmål om barn
og medier berører to grunnleggende områder: egne barns
velferd og trygghet, og usikkerhet omkring nye medier og
kommunikasjonsformer som vi selv ikke er vokst opp med
og derfor ikke har et like naturlig forhold til. Frykten for
det nye, kombinert med behovet for beskyttelse av egne
barn kan skape sterk bekymring.
Da vi på daværende Statens filmtilsyn startet arbeidet
med temaet i 1999 lå fremdeles spørsmålene på bordet: Bør
egentlig barn og unge bruke Internett? Er dette en arena
som bare er egnet for voksne? Og om de skal bruke den,
hvordan kan vi sikre at barn og unge bare får tilgang til
forhåndsgodkjent og tilrettelagt informasjon? Og hva er
egentlig dette «Internettet»?
Heller ikke byråkratiet var tilrettelagt for et grenseoverstigende medium. Den norske samfunnsstrukturen er
bygget opp med klare avgrensede ansvarsområder mellom
departementer, etater, andre offentlige organer, frivillige
organisasjoner, og kommersielle aktører. I møte med grenseoverskridende teknologi (og grensesprengende barn) kom
vi til kort. Derfor ble viktigheten av å snakke sammen og
samarbeide på tvers av disse grensene svært viktig.
Det første internasjonale prosjektet, SAFT (Safety,

Awareness, Facts & Tools, 2002 - 2004), tok samarbeidsambisjonen videre. Ikke bare skulle vi koordinere samarbeid
på tvers av landegrenser med de organisatoriske og kulturelle
utfordringene de brakte med seg, men vi skulle også gjøre
det på tvers av bransjer og myndighetsområder. Med øynene
åpne laget vi et prosjekt hvor ikke bare statlige reguleringsorganer som Filmtilsynet i Norge og medierådene i Danmark
og Sverige var med, men også et nasjonalt senter for utdanningssektoren fra Irland, en foreldreorganisasjon fra Island,
IKT-bransjen gjennom IKT-Norge, og en kommersiell aktør
i form av MMI, som skulle sikre oss et godt og oppdatert
kunnskapsgrunnlag. Ikke fra eksperter, men fra folk generelt,
og barn og unge spesielt.

HVA HAR VI LÆRT?
Da vi startet forarbeidet til SAFT i 2001 måtte vi som jobbet
med prosjektet kjempe hardt for å overbevise EU-kommisjonen
og andre om at før man satte inn konkrete tiltak var det
viktig å bygge trygg bruk-arbeid på et empirisk kunnskapsgrunnlag. Det var også viktig at dette grunnlaget ikke bare
kom gjennom eksperter eller foreldre, men også fra barn
og unge selv. Da vi så presenterte resultatene fra den første
SAFT-undersøkelsen i 2003, hvor vi blant annet sammenliknet foreldre og barns svar gav det mange overraskelser.
Det ble fort tydelig at barn og unge forteller en annen
historie enn foreldrene. Barn og unge lever sitt eget liv,
og det livet er ikke bare sammen med voksne. Tvert i mot

In 1999, when we started looking at issues connected to
children and new media, we found a sea of unanswered
questions. Should children be allowed to use the Internet?
Is this a platform suitable only for adults? If children are
to use it, how do we make sure that youth can only access
preapproved and age appropriate information? And last but
not least: what is this “Internet” anyway?

inneholder det (som for alle som har vært barn) utforsking
og testing av egne og andres grenser, og for barn og unge i
dag er Internett en arena hvor slik testing er vanlig. Likevel
var det et sjokk for mange å oppdage at mens 83 % av norske
foreldre oppga at de ofte (23 %) eller noen ganger (60 %)
satt sammen med barna når de var på Internett, var det bare
totalt 23 % av barna som oppgav at foreldrene ofte (3 %)
eller noen ganger (20 %) gjorde dette. Hele 2 av 3 fortalte
at foreldrene aldri satt sammen med dem.
Forskjellen mellom barn og foreldres opplevelser av
barnas nettbruk ser vi fremdeles. For eksempel er mange
foreldre redde for at egne barn skal mobbes på nettet, mens
nesten ingen foreldre oppgir at deres barn er en som kanskje
mobber andre på nett.
Fra EU-prosjektene har den kanskje største lærdommen
vært at hvis vi virkelig ønsker å beskytte barn mot det som
kan være farlig og skadelig for dem, må vi klare å ta inn over
oss ubehagelige og kontraintuitive fakta: Barn er ikke passive
ofre som noe kan skje noe med eller noen kan utnytte, men
derimot aktive deltakere i eget liv. Barn er heller ikke englebarn, og svært mye av risiko og ubehagelige og skadelige
opplevelser barn og unge har på nettet, kommer fra andre
barn.
I dag, i 2014, er behovet for fakta og kunnskap om barn
og unges faktiske bruk, erfaringer, holdninger, opplevelser
og følelser knyttet til nettbruk en selvfølgelighet og ikke unntaket. Dette ser vi for eksempel gjennom EU-kommisjonens

Everyone working with children and new media know that
this is a topic where opinions are numerous and feelings can
run hot. Children and youth as well as adults want their voices heard and their concerns addressed. For adults especially
emotions can be hard to control when combing the fear of
all new and unknown things with the need to protect one’s
own children. Concerns about children’s well-being and
safety are reasonable and should be addressed, but many
youth will not agree that rules and regulations should solely
be laid down by worried and unexperienced adults.
FOTO: IDA ASPESLÅEN ERIKSTAD

Av Elisabeth Staksrud, prosjektleder i perioden 1999-2006

15 YEARS WITH SAFER INTERNET

Children’s safety and well-being online is a multi-stakeholder
responsibility. National and local government, law enforcers,
parents, educators, volunteers and even children and youth
themselves need to take their share of responsibility to make
sure that young users have the tools, knowledge and emotional
and technological backup to handle any situation they may
encounter and to make sensible choices.
After 15 years of working with children and new media,
focus in Norway has very much shifted from concerns about
how to restrict and control children’s media use, to an interest

TOM THORESEN, DIRECTOR OF THE NORWEGIAN MEDIA AUTHORITHY HANDS OVER THE ONLINE SAFETY AWARD 2014 TO ELISABETH STAKSRUD
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FOTO: MARTE GARMANN JOHNSEN
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støtte til EU Kids Online-prosjektene siden 2006. EU Kids
Online, et tematisk forskningsnettverk som nå består av
representanter for 33 land, har blant annet bygget videre på
erfaringene og undersøkelsen fra SAFT og bidrar gjennom
sine over 150 forskere til et sterkt kunnskapsgrunnlag for
ikke bare å sikre barn en trygg hverdag på nettet, men også
en bedre hverdag. I dette ligger ikke bare retten til trygghet,
men også rett til deltakelse, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet
og informasjonsfrihet, rettigheter som ofte settes på prøve
når vi samtidig skal beskytte.
Vi ser også et sakte men sikkert oppmerksomhetsskift
fra risiko til skade. Ofte settes det et implisitt likhetstegn
mellom risiko, risikoerfaringer og skade. Så når det for eksempel
rapporteres at «Norske barn verst på å oppsøke skadelige
nettsider» (Fædrelandsvennen, 2012) eller «Norske barn på
nettpornotoppen» (Dagbladet, 2011), blir det ofte journalistisk
(implisitt eller eksplisitt) antydet at dette er skadelig for
barn (Staksrud, 2013, s. 38). Men barn er ikke en ensartet
gruppe. Risiko og mulige konsekvenser vil variere – og i
mange tilfeller vil risiko være positivt: man utvikler seg,
tar sjanser, møter livet med nysgjerrighet, kjenner mestringsfølelse og får selvtillit og kompetanse. Slik er det også
med det meste av aktivitetene barn og unge driver med
på Internett. Risikoerfaringer er vanlige, og de øker med
bruk og alder, men risiko som leder til skade — spesielt til
langvarig skade — er (heldigvis) svært sjelden (Staksrud,
2013, s. 38). Vi vet at utforskning og risikoerfaringer er
viktige for at barn skal vokse, lære og utvikle motstandskraft

12
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(såkalt resiliens). Og barn og unge trenger også digital motstandskraft (d’Haenens, Vandoninck, & Donoso, 2013). Med
andre ord, vi jobber i mindre grad for å forhindre risiko, og
i større grad for å forhindre skade.

HVA NÅ?
Det er gått 15 år siden vi i 1999 startet arbeidet hos Statens
filmtilsyn om barn og nettbruk, og vi er et helt annet sted i
dag enn vi var da. Selv om man kan være uenige om mange
ting når det gjelder barn og medier, er det få, om noen, som
i dag mener at barn og unge ikke skal ha tilgang til Internett
overhodet. Tvert i mot er Internett, nettbrett og mobil en
svært integrert del av de flestes hverdag, og noe skolene
også legger til rette for at man skal bruke. Hvis man skal
våge seg på spådommer, og tar utgangspunkt i historien om
barn og nye medier, kan vi anta følgende:
>>

>>

>>

>>

Når de som er vokst opp med Internett og mobiltelefon selv
blir foreldre vil de være mindre bekymret for å la barna bruke
disse mediene
Det kommer til å utvikles nye medieformer og nye tjenester,
og barn og unge vil elske å bruke dem
På samme måte som vi har hatt bekymring for Internett, og
på samme måte som Sokrates uttrykket bekymring for å la
ungdommer lære å skrive (Plato, ca. 370 BC), vil fremtidens
foreldre være svært bekymret for disse nye mediene
Enkelte grupper vil fôre foreldres bekymring ut fra egne
moralske, religiøse eller økonomiske interesser heller enn
barn og unges interesser og faktiske behov og rettigheter

>>

>>

>>
>>

Dette fører ofte til umiddelbare krav om at noen – samfunnet og myndigheter – må gjøre noe, ta tak, fikse problemet.
Historien viser at slike følelsesladde krav ofte resulterer i
refleksregulering: lover, pålegg eller forbud som tar utgangspunkt i antagelsen av problemet heller enn kunnskap om det.
Politikere vil forsøke å komme opp med raske, gjerne teknologiske løsninger på kompliserte menneskelige utfordringer
Forskningen vil (fremdeles) gå tregere enn utviklingen
Det vil stort sett gå bra for de aller, aller fleste

Elisabeth Staksrud (Ph.d) er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO hvor
hun forsker på barn og unges mediebruk og Ytringsfrihet og sensurproblematikk. Fra 1999 – 2006
jobbet hun i Statens filmtilsyn (senere Medietilsynet) som rådgiver og prosjektleder i avdeling for nye
medier, hvor hun blant annet tok initiativet til SAFT-prosjektet (nå Trygg Bruk), og ledet den nasjonale
handlingsplanen for barn, unge og Internett. Hun er nå med i ledelsen av EU Kids Online-prosjektet
(www.eukidsonline.net). Nyere publikasjoner inkluderer boken «Digital mobbing» (Kommuneforlaget,
2013), «Children in the Online world: Risk, Regulation, Rights» (Ashgate, 2013) og «Towards a better
Internet for children?» (O’Neill, B., Staksrud, E., & McLaughlin, S. (Eds.),2013, Nordicom)
Se http://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/estaksru/index.html
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in how and why children and youth use new media, and
what they need from the adults in their lives. And as the
generations who were the first young mobile phone and
Internet users are growing up and forming families of their
own, we can expects undue concerns about children’s use
of these now “traditional” media to fade, while new and
unexplored media will come and raise just as much worry
amongst the adult population. Some will worry for personal,
emotional reasons, and some will worry about the actual
needs and rights of their child. This will in turn lead to
demands that someone – society and government – will
have to do something – and politicians will continue to
meet these demands with quick-fix technological solutions
to what are essentially complex challenges. Research will, as
always, be two steps behind any new trends. But luckily, as
years and years of experience now has shown us: for most,
things will work out in the end.
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FRA LOKALE FOREDRAG TIL
STØRRE KAMPANJER

Av Stian Lindbøl,
prosjektleder Trygg bruk 2006-2008 og 2010-2012
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Høsten 2006 ble det tidligere SAFT-prosjektet tettere integrert
som en naturlig del av Medietilsynets aktiviteter på lik linje
med andre sentrale oppgaver som tilsynets ivaretar. I 2008
endret vi navnet til Medietilsynet Trygg bruk.
I 2006-2008 deltok de to medarbeiderne på prosjektet
på over 100 tilstelninger rundt om i landet. Etterspørselen
etter deltakelse og presentasjoner knyttet til tematikk rundt
barn og unges bruk av digitale medier var enorm og det var
ikke mulig å dekke behovet med de begrensede ressurser
som prosjektet hadde til rådighet. Derfor ble fokuset i 2010
flyttet fra lokale tilstelninger/bidrag til større landsdekkende
informasjons- og opplysningskampanjer som Bruk huekampanjen mot digital mobbing og et samarbeid med VG
som aksjonerte mot mobbing. I denne prosjektperioden
innledet også Trygg bruk et samarbeid med Norges Røde
Kors. Deres dialogtjeneste for barn og unge «Kors på halsen»
ble etablert som vår nasjonale hjelpelinje for barn og unge
opp til 18 år fra 2010.

Den største utfordringen i disse to prosjektperiodene
var å bygge tillit og et godt klima for kommunikasjon mellom
de forskjellige organisasjonene som deltok i Trygg bruknettverket. I forbindelse med enkelte tiltak kunne det være
interessekonflikter og konkurranse mellom de forskjellige
aktørene og jobben som koordinator for det nasjonale nettverket for trygg bruk av digitale medier for barn og unge
besto som regel i å forsikre og etablere noen felles verdier
og standpunkter som alle kunne være enige i og som gjorde
at vi fikk til å kommunisere mot målgruppene med et felles
budskap.
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ENGASJERTE FORELDRE SOM
TRYGGHETSGARANTI
Med utgangspunkt i FNs Barnekonvensjon ligger mye av
grunnlaget for de råd, prioriteringer og uttalelser Medietilsynet
Trygg bruk gir. Det er i grensen mellom ytringsfrihet, barns
rettigheter til informasjon og deltakelse, og beskyttelse av
barn at de vanskelige spørsmålene dukker opp når man
jobber med barn og digitale medier.

HELHETLIG INNSATS

Av Thomas Haugan-Hepsø,
prosjektleder Medietilsynet Trygg bruk 2008-2010
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Barn, unge og digitale medier er et komplekst fagområde som
og omfatter mange aktører, organisasjoner og interessenter.
Dette forutsetter et overordnet perspektiv for å oppnå
best mulig effektiv innsats som fremmer ansvarlig bruk
av digitale medier blant barn og unge. Samarbeid på tvers
av organisasjoner og interesser var en viktig oppgave for
Medietilsynet Trygg bruk, som koordinerer Trygg bruk-nettverket. I et samarbeid der aktører kunne ha motstridende
og konkurrerende interesser med hverandre kunne det til
tider være krevende å ha en koordineringsrolle.
I tillegg til Trygg bruk-nettverket har den interdepartementale samarbeidsgruppen som ble etablert i 2001 vært
en viktig bidragsyter i arbeidet med å trygge barn og unges
oppvekst på den digitale arenaen. Samarbeidsgruppen ble
etablert fordi man ønsket en helhetlig innsats som ikke
begrenset seg til det enkelte departements ansvarsområde.
Gjennom Tiltaksplanen for barn, unge og internett har det
blitt gjennomført en rekke tiltak på flere viktige områder
gjennom mange år hvor de nasjonale undersøkelsene av
barn og unges bruk av digitale medier har vært en av de

viktigste prioriteringene. Undersøkelsene har løftet frem
ny kunnskap, endringer og utfordringer på feltet, og har
fungert som en veileder og peker med tanke på prioriteringer og innsatser.

BRUK HUE – SAMMEN MOT DIGITAL MOBBING
Digital mobbing er et samfunnsproblem og en av største
bekymringene barn og unge opplever på den digitale
arenaen, noe som ble bekreftet gjennom Medietilsynets
Barn og medier-undersøkelser. På bakgrunn av dette gikk
Medietilsynet, Telenor, Barnevakten og Røde kors (Kors på
halsen) i 2009 sammen om en landsomfattende skoleturné
mot mobbing - Bruk hue, rettet mot norske ungdomsskoler.
Kunnskap om digital mobbing handler ikke bare om å
forstå hvordan det foregår og hva den består av, men også
om ansvarliggjøring av de unge og å øke deres bevissthet om
de negative konsekvensene. Ikke minst handler kampanjen
mye om hvilke muligheter hver enkelt har for å få hjelp til
å stoppe mobbingen.
”Bruk hue” ga svært positive resultater, og det resulterte
i at samarbeidspartnerne ønsket å videreføre dette tiltaket
videre. Kampanjen baserte seg på situasjoner fra ungdommens egen hverdag og snakket ungdommens eget språk.
Problemstillingene var både relevante og engasjerende, noe
som har ført til at temaet har blitt mye diskutert på skolene
i etterkant. Bruk hue har til nå besøkt 560 skoler, snakket
med 166 000 elever og 33 000 foreldre.

FAMILIENS TRYGG BRUK- PAKKE
Høsten 2009 lanserte Medietilsynet Trygg bruk familiens
«Trygg bruk-pakke (E-safety kit)», som var rettet mot foreldre og barn mellom 6 og 10 år. Denne familiepakken var
utarbeidet innenfor det europeiske Safer Internet- nettverket
og ble distribuert rundt til 120 000 norske skoleelever. Dette
var et viktig verktøy som skulle bidra til å engasjere foreldre
og barn til å bruke Internett på en trygg og effektiv måte.

også kunne hjelpe dem med å håndtere den digitale hverdagen. Et samarbeid for å etablere et slikt tilbud ble lansert
sammen med Norges Røde Kors sin allerede eksisterende
hjelpelinje for barn og unge, Kors på halsen. På samme
tid ble hjelpetjenesten Slettmeg.no lansert som et tilbud,
men som ikke spesifikt rettet seg mot barn og unge.

TILTAK GJENNOMFØRT I 2008-2010:
>>

NÅR BLIR TRYGGHET TIL KONTROLL ELLER OVERVÅKNING?
Et tema som opptok Medietilsynet Trygg bruk i 2010 var
utviklingen av nye teknologiske løsninger som kunne
spore, filtrere og «overvåke» barn. Disse ”nye” verktøyene
ga foreldre kontrollmuligheter over barns digitale bruk.
Medietilsynet Trygg bruk utviklet derfor en oppmerksomhetsskapende animasjonsvideo som tok for seg problemstillinger knyttet til barn, lokaliseringsteknologi, sporing,
grensesetting, personvern og personlig informasjon. Filmen
ble laget for å skape refleksjon og debatt rundt et tema som
kunne oppfattes ulikt blant foreldre og ble også utviklet som
et undervisningsverktøy som kan brukes i skolen.

>>

>>
>>
>>

>>

Som rådgivere til skoleforeldre er det viktig
at FUG følger med på de digitale trendene og
utviklingstrekk. Vi må oppfordre foreldre til å
følge med og bry seg om barn og unges digitale
liv. Alt dette får vi hjelp til gjennom Trygg Bruknettverket.

Mobbekonferanse – i samarbeid med Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet
Nettbasert undervisningsmodul i samarbeid med Teknologirådet, Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen,
Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet (nå dubestemmer.no)
Familiens Trygg bruk- pakke
Oppmerksomhetsskapende animasjonsvideo «Total kontroll?»
Bruk hue-kampanjen – et samarbeid mellom Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten
Kampanje PEGI: Aldersmerking på dataspill- i samarbeid
med NSM og ISFE

CHRISTIAN HELLEVANG, FUG
Medlem av Trygg bruks fagråd

HJELPELINJE FOR DIGITALE PROBLEMSTILLINGER
ETABLERT
En viktig prioritering som også ble gjort i denne perioden
var å etablere en norsk hjelpelinje for barn og unge som
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BARNS DIGITALE
HVERDAG
CHILDREN’S
DIGITAL LIFE
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www.MEDIETILSYNET.NO
25 prosent i aldersgruppen 13-16 år
oppgir at de i løpet av det siste året har
videresendt bilder og videoer av andre
uten at de har sagt ja til det.

Kilde: Medietilsynets Barn og medier
2014 og Foreldre om småbarns
mediebruk 2014.

Facebook
Instagram
Minecraft
Snapchat

Hvilke sosiale nettsteder
bruker du oftest?

FAKTA OM BARN OG UNGES
DIGITALE HVERDAG
Våren 2014 gjennomførte Medietilsynet den
sjette kartleggingen av barn og unges mediebruk
siden 2003. Rapportene blir sett på som de
viktigste kildene for informasjon om barn og unges
mediebruk i Norge og fikk stor oppmerksomhet
både i pressen og blant publikum.
Som et supplement til undersøkelsen utga
også Medietilsynet Trygg bruk i samarbeid med
UngOrg den kvalitative rapporten «Det er på
Facebook man flørter: ungdommers forhold til
identitet og seksualitet på sosiale medier», som
gir et nyansert bilde av unges egne tanker rundt
bruk av nett og mobil og hva dette har å si for
deres hverdag og hvordan de blir oppfattet av
omverdenen.

DET ER PÅ FACEBOOK MAN FLØRTER:

UNGDOMMERS FORHOLD TIL IDENTITET
OG SEKSUALITET PÅ SOSIALE MEDIER

Google
MovieStarPlanet
NRK Super

YouTube

PROSENt
7 av 10 vet hvem de skal kontakte
dersom de blir utsatt for digital
MINUttER PER DAG
FAktA
mobbing eller opplever å få bilder
og
informasjon
på
avveie på nettet.
BARN 9-16 ÅR

Rapportene og
faktaarkene finner
du på våre nettsider:

Gutter

Jenter

9 –12 ÅR

9 –12 ÅR

BARN OG UNGES MEDIEBRUK
>>
>>

>>

83 % av barn og unge i alderen 9-16 år har en smarttelefon
Søkemotorer, video- og musikktjenester erde nettjenestene
som brukes oftest
Nesten 8 av 10 9-16-åringer år bruker internett daglig

BRUK AV SOSIALE MEDIER

>>

>>
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Vine

Kik

>>
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Skype

Twitter

Nesten 1 av 4 9-16-åringer sier de vet passordet til en eller
flere av vennene sine på sosiale nettsteder, 18 prosent sier de
youtube
YouTube
har delt sitt eget passord med
en eller flere venner.
nrk super
MINECRAFT
1 av 4 i aldersgruppen 13-16
år oppgir at de i løpet av detmoviestarplanet
123spill.no
google
siste året har videresend bilder
og video av andre uten at de123spill.no
google
facebook
har sagt ja til det
2 av 3 norske 13-16-åringer har endret personverninnstillingene på Facebook

Gutter

SOSIALE MEDIER
15-16 ÅR
SPILLER PÅ DATA/TV/MOBIL
FILM/TV
MOBIL
INTERNETT

MINUttER PER DAG
BARN 9-16 ÅR

tilgangen til ulike medier på eget
rom øker etter hvert som barna blir
eldre. Dette gjelder alle medier unntatt
nettbrett, der andelen er høyest for
15-1614ÅR
de under
år.

Jenter

For de mellom 9-16 år er videoFAktA
tjenester, søkemotorer og musikktjenester de nettjenestene som
MINUttER
PER
tilgangen
til ulike
medierDAG
på eget
brukes oftest.

FAktA

rom øker etter hvert som barna blir
eldre.
Dette
medier
tilgangen til ulike med
En stor
andelgjelder
av de alle
mellom
9 ogunntatt
16
BARN 9-16
ÅR
SOSIALE MEDIER
nettbrett,
derdeandelen
er høyestpå
fortV
rom øker etter hvert
158
år oppgir at
følger nyhetene
SPILLER PÅ DATA/TV/MOBIL
de
under
14 år. (78%), mobil (70%) og
eldre. Dette gjelder a
(87%),
PC/Mac
SOSIALE
MEDIER
FILM/TV
nettbrett, der andele
123
nettbrett (67%).
SPILLER
DATA/TV/MOBIL
ForPÅ
deFacebook
mellom
9-16 år er videode under 14 år.
MOBIL
Facebook
tjenester,
søkemotorer og musikkFILM/TV
INSTAGRAM
INTERNETT 116 SNAPCHAT
Vil duFor
vite
mer om9-16
barn
de nettjenestene som
YOUTUBE
SNAPCHAT
de mellom
å
MOBIL tjenester
mediebruk
gå søkemotor
til
INSTAGRAM
brukesTWITTER
oftest.
tjenester,
108
INTERNETT
SKYPE
SKYPE
www.medietilsynet.no
tjenester de nettjene
En stor andel av de mellom 9 og 16
brukes oftest.
96
158
år oppgir at de følger nyhetene på tV Kilde: Medietilsynets Barn
og stor
Foreldre
(87%), PC/Mac (78%), mobil (70%) og 2014 En
andelom
av småb
de m
mediebruk
2014.
123
nettbrett (67%). 158
år oppgir
at de følger
0
50
100
150
200
(87%), PC/Mac (78%)
116
123
nettbrett (67%).
Vil du vite mer om barn
mediebruk
gå til
108
116
www.medietilsynet.no
96
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108
PROSENt

Kilde: Medietilsynets Barn

hendelsen.
www.korspahalsen.no

ut bilder som gjorde dem sinte eller
triste. Flere jenter (16 %) enn gutter
(7 %) har opplevd dette.

E

13-16 ÅR
DIGITAL MOBBING
>>

>>
>>

Flere jenter enn gutter, og flere eldre enn yngre, legger
merke til at mobbing skjer på nett. Flere gutter enn jenter
sier de har vært slemme med eller mobbet noen.
4 % av 9-16-åringer har opplevd nettmobbing.
7% av de mellom 9 til 16 år sier at de har opplevd trusler
via internett eller mobil

BARN OG DATASPILL
>>

>>

>>

9 av 10 9-16-åringer oppgir at de spiller dataspill på
fritiden
2 av 10 9-11-åringer har spilt et dataspill med aldersgrense 18 år
1 av 5 9-16-åringer tror dataspill kan ha en voldelig
påvirkning på barn. Fler jenter enn gutter mener dette.

HAR OPPLEVD AT NOEN HAR
VÆRT SLEMME ELLER MOBBET
DEM VIA INTERNETT/MOBIL
MER ENN EN GANG I MÅNEDEN

4%
5%
2014

2012

1/10 MELLOM 9-16 ÅR HAR
OPPLEVD AT DET HAR BLITT
LAGT UT BILDER SOM GJORDE
DEM SINTE ELLER TRISTE
NAKENHET/SEX

FAktA

OPPLEVELSER
PÅ NETT
FORELDRE ERSEKSUELLE
MEST
BEKYMRET
HAR SENDT
NAKENBILDE
AV
Like mange gutter som jenter i alderen 13-16 år har opplevd
FOR AT...
å SEG
motta seksuelle
kommentarer
på
nett.
1
av
3
brydde seg
SELV

Uønskede seksuelle
16%
kommentarer

FORELDRENES BEKYMRING

Halvparten av foreldrene er bekymret
for at barnet skal bli kontaktet av en
voksen som ønsker sex.

på nett.

Kilde: Medietilsynets18%
Barn og medier
2014 og Foreldre om småbarns
mediebruk 2014.

7%
38%

1%

BARNA SKAL BLI
MOBBET ELLER
Like mange gutter som jenter har TRAKASSERT PÅ
opplevd å motta uønskede seksuelle
INTERNETT
JENTER
kommentarer på nett. 1 av 3 brydde
seg ikke om disse.

2014

5%
34%
4%

FORELDRENE
AV FORELDRENE
KJENNER
TIL AT
TIL
1-12-ÅRINGER
1 av 10 ble redde når de mottok
BARNET HAR
FÅTT
KJENNER
TIL AT
uønskede seksuelle kommentarer.
SEKSUELLE
BARNET HAR FÅTT
Fire ganger så mange gutter som
KOMMENTARER
SEKSUELLE
2012
jenter sa ifra til en voksenperson om
PÅ
NETT.
KOMMENTARER
hendelsen.
NETT
BARNA SKALPÅ
DELE
7%
PERSONLIGE OPPLYSNINGER PÅ NETTET
GUTTER

HAR SENDT NAKENBILDE AV
SEG SELV
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ikke om disse
Fler gutter enn jenter i denne aldersgruppen syntes det
å motta uønskede seksuelle kommentarer på nett var mer
spennende enn ubehagelig
>> Fire ganger så mange gutter som jenter i aldersgruppen sa
37 prosent av foreldre til 9-12-åringer
ifra til en voksenperson om hendelsen
er bekymret for at andre skal publisere
>> 1 % av foreldrene til 1-12-åringer kjenner til at barnet har
upassende
bilder/videoer
fått seksuelle kommentarer
på nett av barnet

HAR MOTTATT
UØNSKEDE
UØNSKEDE
SEKSUELLE
SEKSUELLE KOMMENTARER
KOMMENTARER

>>

tilsammen har omtrent like mange
gutter som jenter opplevd å få uønskede
seksuelle kommentar på internett.
Flere gutter enn jenter synes dette var
spennende enn ubehagelig.

13-16 ÅR
22

>>

2010
UØNSKEDE SEKSUELLE
KOMMENTARER

Vil du vite mer om 2014
unges
OPPLEVELSER PÅ NETT gå til
www.medietilsynet.no

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S DIGITAL LIVES

SETT PÅ PORNO-/SEXSIDER

During the autumn 2013, the Norwegian Media Authority
carried out the sixth survey on children and young people’s
media use since 2003. The resulting report is divided into
two distinct, but connected parts; one containing the answers
from children between the ages of 9 and 16, and one where
the parents have reported on behalf of children (ages 1-12),
as well as own their own attitudes and impression of the
children’s media exposure and experiences, thus capturing
the gaps and correlations between the parent’s and the
children’s understandings and experience. The most current
report, Children and media 2014, has received unprecedented attention from both the press and the public, and
is, along with its predecessors, seen as the go-to source for
2014
reliable information on media use and attitudes concerning
Norwegian children.

34%

SOME FACTS
>>

>>

21%

>>

>>

2012

>>

>>

>>

>>

22%

4 % of 9 to 16 year olds say they have experienced someone
being mean or bullying them through internet or mobile
phones more than once a month
1 out of 10 children say that pictures that have been posted
online have made them angry or sad
38 % of parents worry that their child under the age of 12,
will be bullied or harassed online
34 % worry that their child will share personal information
online
7 % of 13 to 16 year olds say they have shared nude photos
of themselves using their mobile phones or the internet
18 % say they have received unwanted sexual comments
online
Only 1 % of parents know that their child under the age of
12 has received unwanted sexual comments online
One in two parents worry that their child under the age of
12 will be contacted online by a grow-up seeking sex

34%
2012

37%
2010

2010
SETT PÅ PORNO-/SEXSIDER
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FAMILIEN OG DEN
DIGITALE HVERDAGEN
FAMILY AND DIGITAL
LIFE
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E

TOUCH AND PLAY

NETTVETT OG BRETTLEK
I mange medieoppslag knyttes det bekymring til hva nettbrett
og smarttelefoner kan gjøre med barns velvære og utvikling.
Det dukker opp varsko, og ytringer om at de yngste barna må
”skånes” eller ”slippe” påvirkning. For eksempel har vi sett at
nettbrett blir betraktet som årsak til mindre uteaktivitet eller
kan være uheldig for små barns hjerneutvikling.
En av Medietilsynet Trygg bruks oppgaver er å bidra
til å nyansere bildet. Norske barn er allerede aktive mediebrukere, og vi frykter at polariseringen i debatten fører til at
poenget med tilrettelagt oppfølging av hvert enkelt barn eller
barnegruppe faller igjennom. Kort sagt, noen trenger mer og
noen trenger mindre øv og prøv på teknologi, mens andre
har en fin balanse av mangfoldige aktiviteter i livet sitt.

EN VARIERT OG MEDIERIK HVERDAG
Teksten er skrevet av Barbro Hardersen,
og ble første gang publisert på Medietilsynets
hjemmesider. Innlegget er noe forkortet.
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I rapporten Barn og medier 2014 er foreldre med barn helt
ned til ettårsalderen stilt spørsmål om deres syn på barnas bruk
og opplevelser av medier. Undersøkelsen viser at 1-4-åringenes topp tre aktiviteter i løpet av et døgn er å være sammen
med familien (267min). Deretter følger ca. en time brukt på
å se film/tv-program, og 45 minutter på å treffe venner. Nettbrett er tilgjengelig for de fleste barn i denne aldersgruppen
(75 prosent), men litt over halvparten bruker det aldri. En
av tre bruker nettbrett under en halvtime hver dag. Nettbrett
er altså på full fart inn i mange av de yngste barnas liv, men i
motsetning til det bildet man kan få gjennom mediene gjelder

det ikke alle og det dominerer ikke deres hverdag. De yngste
barna har tilgang til, og bruker andre medier vel så mye, som
pc’er, ulike dataspill og ikke minst ser på tv- og film.

barn som bruker mye tid foran skjermer, og dette kan være
problematisk. Barn trenger også annen aktivitet enn den som
skjermer kan tilby, og da er det opp til den voksne å sette
grenser, eller å gi alternativer.

DETTE HAR VI GJORT:
>>

HVEM TRYKKER NÅ?
På nettbrett og smarttelefon er alle, også de yngste, aktive
brukere. Det finnes utallige underholdene app’er med læringsinnhold som kan virke utviklende, nettopp fordi det skapes
aktivitet rundt det å trykke. Foran skjermen kan man samarbeide, løse oppgaver og utfordringer, og bli enige om hvem
som skal trykke hvor. Da er samværet mer enn det som skjer
på skjermen. Samarbeid om mediebruk er sosial trening! Man
kan ta bilder utendørs, bruke kart til skattejakt, se på stjernehimmelen og bruke app’er som viser hva alt som blinker der
oppe faktisk er, og samtidig fundere på livets store spørsmål
sammen.

HENGER VI MED?
I Barn og medier-undersøkelsene kan vi se hvordan medielandskapet endrer seg. Vi ser at foreldre og andre voksne strever
med å henge med og være gode rådgivere. Det er ikke lett.
Dagens barnekultur har endret seg dramatisk fra når dagens
voksne var barn, og mange voksne føler seg hjelpeløse. Undersøkelsene viser også mediebrukere blir yngre og yngre, men
også at foreldre ofte setter begrensninger for tidsbruk og medieinnhold. Medietilsynets kartlegging viser også at det er noen

NETTVETT MÅ STARTE TIDLIG!
Selv om nettbrett og smarttelefoner er på full fart inn i barns
liv, er det fortsatt noen som enten ikke har tilgang til, eller
bruker denne formen for digital lek, utforskning og læringsteknologi. De digitale skillene kan derfor komme til å sprike
ytterligere. Hva skjer med de barna som ikke får testet eller
reflektert rundt egen teknologibruk? Vi har ikke forskning på
hvordan digital mobbing kan motvirkes. Ei heller om nettvett
kan styrkes allerede i barnehagealderen. Men studier viser at
de fleste mestringsområder og ferdigheter starter veldig tidlig,
og danningsprosesser grunnlegges i våre tidlige leveår. Barn
trenger også oppmerksomhet rundt hvordan de forstår verden
gjennom det medieinnholdet de møter.
Å gi barn tilgang til de lek- og utviklingsmulighetene
skjermer kan gi, er viktig. Barn tenger muligheten til å
opparbeide gode vaner fra tidlig alder, både hjemme og i
barnehage. Gode vaner med tanke på selvregulering; både for
voksne og barn. Hva er fint og hva er dumt med nettbrettbruk?
Hva tenker barn om andre medieuttrykk? Hvis barn ikke får
øve, prøve og sette ord på sine erfaringer, hvordan skal de da
finne ut av både den analoge og digitale verden?

>>

>>

>>

Det tette og formelle samarbeidet mellom Medietilsynet og Kors på halsen, Røde kors’ samtaletilbud til
barn og unge, bidrar til at barn som trenger hjelp har
noen å prate med
Trygg bruk-prisen gikk i 2013 til Kaja Hegg, rådgiver
i Redd Barna, for sin langvarige innsats for de sårbare
barna på nett og i 2014 til Elisabeth Staksrud for hennes
mangeårige arbeid for å fremme barn og unges interesser
og bevisstgjøre samfunnet på realiteter og utfordringer
i deres digitale hverdag.
Digiduck – e-bok som lærer barn om konsekvenser av
ukritisk deling på nett, og åpner for samtaler om digital
dømmekraft og nettetikette på skolen og hjemme
Vi samarbeidet med en rekke aktører om Donald-blad
for de minste

Grownups tend to worry about children and media use. This
is evident both when one sifts through media headlines, but
also when talking to parents. Some worry that tablets and
smartphones are literally rotting young children’s minds,
while others worry about anti-social behavior or underdeveloped mental and physical skills.
While there in some cases may be genuine cause for
concern about the amount of time some children spend
in front of different screens, today’s children need even
more media practice than before, as society requires that
they become citizens in an ever more digitalized world.
Alongside learning to enjoy physical exercise or be taught
manual skills, time needs to be set aside to learn the skills
needed to live and thrive in a digital world. However, the
needs are individual, and must be monitored and followed
up by each child’s parents.
They key is to set aside time where you can play and
learn together, making digital play into a social learning
opportunity and creating a positive experience and bond
between, family, friends, learning and screen-time.
This requires time, patience and a positive attitude
from the grownups involved, but may prevent problems
and worries about their children’s media use down the line,
and may even create some positive, heartwarming family
moments along the way.
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YOUTH ≤3 SOCIAL MEDIA

«Ja det er jo faktisk
nesten en kalender.
Mamma bruker en bok,
vi bruker Facebook»

«Ååå… Dette er et typisk voksenspørsmål. Det er jo ikke sånn at vi
hele tiden tenker at nå skal jeg teste ut denne måten å være på, eller
denne. Man oppfører seg litt forskjellig hele tiden. Det betyr ikke at
man er forskjellige personer, det er bare sånn man er.» Jente 16 år, UngOrg

Jente 15 år, UngOrg
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I rapporten «Det er på Facebook man flørter» kom det fram
at flertallet av ungdommer opplever sosiale medier som en
positiv kanal for sosial kontakt. De fleste er også bevisste
på egen bruk av sosiale medier, og selv om de innimellom
gjør feil, er de stort sett klare over hvor grensene går. Ungdommene uttrykte et behov for å få være sjef over sitt liv på
sosiale medier, men at de voksne må sørge for at de har den
kunnskapen og støtten de trenger for å takle det som skjer.
Barn og medier-undersøkelsen 2014 bekrefter at foreldre
ofte trapper ned på samtalene om barnas digitale hverdag
etter hvert som de blir eldre. Likevel er dette en periode i
barnas liv der mange har behov for å forme sin egen identitet,
utforske sine egne grenser og i perioder utsetter seg for større
risiko enn tidligere. Mange har derfor behov for støtte fra
foreldrene og EUKidsOnline har vist at det å ha daglige samtaler om den digitale hverdagen og å følge med på barnas
opplevelser og følelser bidrar til å bygge digital kompetanse,
gi ungdommene en trygg havn og støtte dersom de måtte
trenge det.
Grensen mellom barnas rett til privatliv og foreldrenes
behov for å beskytte egne barn gjennom bl.a. innsyn i barnas
liv på sosiale medier kan oppleves som vanskelig for mange.
Mange mindre barn kan oppleve det som trygt å være venner
med mor eller far på nett, og har kanskje ikke har noe imot
at de går gjennom meldinger og profiler. Med løsrivingen
fra foreldre kommer et sterkere behov for privatliv som

kan skape konflikter mellom ungdommene og foreldrene.
Dialog, heller enn kontroll, er derfor viktigere enn tidligere.
Ungdommer bruker ofte sosiale medier til å teste
grenser og utforske temaer og sider ved egen personlighet
de ikke nødvendigvis ønsker å dele med familien. Å finne
grensen mellom retten til beskyttelse og retten til privatliv
krever at foreldre forsøker å holde en åpen og positiv dialog
med sine tenåringsbarn, der de viser ungdommene at de
stoler på dem.

DETTE HAR VI GJORT:
>>

>>

>>

>>

UngOrg rapporten «Det er på Facebook man flørter» viser
hva unge selv tenker og ønsker i forbindelse med egen bruk
av sosiale medier
Hjelpelinjen Kors på halsen tar imot henvendelser fra barn
og unge, også angående bruk av digitale medier
Problemspilling.no tilbyr råd og veiledning både for barn
og foreldre som frykter at spilling holder på bli en for stor
del av hverdagen
Bruk hue-turneen besøker skoler og informerer både ungdomsskoleelever og deres foreldre om fordeler og ulemper
ved livet på nett

«Det jeg gjør på nett er like viktig for meg som det jeg gjør ellers.
Jeg er like mye meg selv der som her, men jeg er jo ikke lik alltid (…)
Det spørs på hva jeg gjør og hvem jeg er med.» Jente 16 år, UngOrg
«Noen blir helt gærne på nett og gjør ting man aldri vil tro de ville
gjort.» Gutt 14 år, UngOrg

We know from our biannual Children and media-surveys
that parents tend to disengage and show less interest in
their children’s online lives as they grow older. The divide
between children’s right to privacy and parent’s need to
protect them can also feel difficult and be a source of tension
in many families.
“You flirt on Facebook” is a qualitative report featuring
interviews with Norwegian youths on subjects connected
to their use of social media, and the effects this use has
on their social and family lives. It concludes that for most
youths social media are a positive source and means for
social contact. Although they admit to making mistakes
sometimes, they feel they are in control, and express a need
for control over their own lives on social media. What they
want from adults is someone that can offer knowledge and
support if the youths themselves feel that they need help to
handle a situation. This requires open and positive dialogue
between parents and children.

«Jeg tror det er mer at man snakker mye om de som legger ut lettkledde bilder, enn at så mange gjør det.» Gutt 16 år, UngOrg
«Når noen gjør noe dumt blir det snakket utrolig mye om. Og all
nettvettundervisningen fokuserer også bare på det som kan gå galt.
Det er selvfølgelig viktig, men noen ganger hadde det vært fint dersom
de snakket om de bra tingene også.» Gutt 15 år, UngOrg
«Jeg tror veldig mange voksne tror at vi er litt dumme, og ikke skjønner
at ting kan gå galt, men det gjør vi jo. Dersom de alltid skal anta det
verste, så vil man jo aldri si hva som egentlig foregår.» Jente 15 år, UngOrg
«Sosiale medier er jo en del av livet mitt og jeg kommer ikke til å slutte
med det. Skulle ønske at flere voksne skjønte det.» Jente 14 år, UngOrg
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VOKSNE SOM ENGASJERTE,
DIGITALE ROLLEMODELLER
Norske barn
ønsker at de voksne
engasjerer seg i
deres digitale
hverdag
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Barn som har engasjerte voksne rundt seg som kan informere og hjelpe dem i den digitale hverdagen, står sterkere
når de møter på vanskelige og vonde situasjoner på nett. En
åpen dialog er nøkkelen for å trygge barn på nett, og samtalen
om sosiale medier og nettbruk bør være like naturlig i hverdagen som samtaler om skoledagen eller fotballen. At de
voksne har satt seg inn i de ulike tjenestene barna bruker
gjør det enklere å prate om det, og å kunne trå støttende
til dersom det er nødvendig.
Voksne er viktige rollemodeller for barn og unge. Foreldre
som selv er aktive brukere av sosiale medier har derfor en
god anledning til å gå foran som gode eksempler på skikk
og bruk.
Med kjennskap til pålitelig informasjon om sosiale
medier, egne erfaringer og tydelig råd om hvordan de kan
håndtere og snakke om bruk av sosiale medier i familien,
vil foreldre kunne ta bedre valg og føle seg tryggere med
hensyn til sin egen og barnas digitale hverdag.

ADULTS AS ENGAGED DIGITAL ROLE MODELS

DETTE HAR VI GJORT:
>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

Utdannet foreldre i barnas nettbruk gjennom samarbeidet
i Bruk hue-kampanjen
Lansert veilederen «Har du barn på sosiale medier? Dette
trenger du å vite» for foreldre med barn på sosiale medier
i samarbeid med medlemmer av Trygg bruk-nettverket
Lansert e-boken «Digiduck» og det tilhørende spillet, som
er et fint og lett tilgjengelig verktøy for å skape dialog og
forståelse for bruk av digitale medier i familier med små barn
for foreldre: ”Total kontroll - hvor går grensen mellom
trygghet og overvåkning?”; Faktaark fra Barn- og medierundersøkelsen 2012 og 2014; Problemspilling.no og brosjyre
for de som ønsker å hjelpe barn som har viser problematisk
spill-atferd
Holdt kurs for Redd Barna og Barnevaktens foredragsholdere,
som retter seg mot foreldre
Lansert Donald-blad for de minste
Bidratt til utvikling av apper, slik som Mobbing-appen til
Stavanger Aftenblad og Bruk hue-appen
Bidratt til at bransjen har verktøy for å lage gode nettjenester
for barn gjennom samarbeidet om nettsiden bradigital.no
som tilbyr veiledning for både foreldre og de som utvikler
digitale tjenester rettet mot barn

ar n på
u
a
d
H r
?
medi r

b

sosiale

e

ger
– dette tren

du å vite

Knowledge and
curiosity are
tools for adults
to get a two-way
dialogue with
their children
about their
digital lives.

Children with engaged parents who are able to inform and
help them in the digital world, have the tools to better handle
difficult or painful situations connected to their online
lives. An open and frequent dialogue between children and
parents concerning media use is there for a key to ensuring
children’s safety online. To facilitate these conversations
parents should take the time to experience and learn about
different social media services, perhaps even from their own
children. Adults are also important role models online and
should be conscious of their own behaviour online.
Knowledge is key to a good dialogue between children
and parents and makes it easier to discuss social media use
in the family. This will also allow parents to make better choices
and feel safer concerning their own and their children’s
digital lives.
To ensure that parents have information and guidance
available, Safer Internet Centre Norway participates in an
array of activities, support campaigns and organizations, and
develop and distribute materials and tools that help educate
both children and parents and facilitate digital media dialogue
both within and outside the family.
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SAMMEN FOR EN
TRYGG DIGITAL
HVERDAG
WORKING
TOGETHER FOR
A SAFE ONLINE
ENVIRONMENT
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NASJONALT SAMARBEID
En koordinert
innsats er
avgjørende
for å styrke
den digitale
kompetansen
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I Norge skal barn og unge ha en trygg og positiv digital
hverdag. Samarbeid gjennom det nasjonale Trygg bruknettverket, som Medietilsynet Trygg bruk leder, er et av de
viktigste verktøyene for å oppnå dette målet. Nettverket
består av over 60 organisasjoner, departementer, bedrifter
og akademiske institusjoner som aktivt jobber med problemstillinger knyttet til barn og digitale medier. De faste Trygg
bruk-møtene oppleves av aktørene som en uvurderlig kilde
til informasjonsutveksling og samarbeid. Til daglig kommuniserer nettverket gjennom en lukket Facebook-gruppe.
Som nasjonal koordinator bidrar Medietilsynet Trygg
bruk til å løfte opp ressurser og overordnede problemstillinger
fra medlemmene. Våren 2014 kom foreldreguiden «Har du
barn på sosiale medier – dette trenger du å vite», der 28 av
nettverkets aktører gikk sammen om å lage en veileder for
foreldre. Heftet er lastet ned 1332 ganger fra Trygg bruks
egne nettsider, er så langt sendt ut i 6500 eksemplarer og
ligger i tillegg tilgjengelig på andre organisasjoners nettsider.
I tillegg til jevnlige møter samarbeider Medietilsynet
Trygg bruk med ulike organisasjoner om faste arrangementer
hvert år.
Konferansen Ung og Digital (tidligere Moderatorkonferansen) tar opp dagsaktuelle temaer med det formål
å samle forskjellige nasjonale aktører til diskusjon og videre
handling. De siste to årene har konferansen tatt opp temaene
«Hvordan skape gode opplevelser for barn og unge på nett

NATIONAL COOPERATION

gjennom gode tjenester?» og «Fra rapport til handling –
lover, regler og rettigheter på nett for barn og unge».
Safer Internet Day finner sted i februar hvert år, og er
en internasjonal markering for å skape oppmerksomhet
rundt barns digitale hverdag. I 2013 førte en paneldebatt
til at temaet digital dømmekraft som tema på norske skoler
fikk god synlighet. I 2014 ble det frivillige arbeidet spesielt
fremhevet i Kors på halsens konferanse om ungdom og
utvikling av identitet og seksualitet på nett. Medietilsynet
Trygg bruk lanserte i tillegg et spesielt verktøy rettet mot
barn: Digiduck.
I tillegg til Medietilsynet Trygg bruks egne arrangementer har en rekke andre organisasjoner vært aktive på
denne dagen og arrangerer foreldremøter, skaper synlighet
i media og bidrar til å løfte temaet ytterligere.

Dette er en konferanse for alle som jobber for og med
barn og unge.

UNG & DIGITAL
10. OKTOber 2013

Kripos loKaler, BrynsallÉen 6, 0667 oslo

DETTE HAR VI GJORT:
>>

>>

>>

>>

Arrangert 3-4 møter i Trygg bruk-nettverket i året og invitert
flere aktører med
Engasjert nettverket i arrangementer rundt Safer Internet
Day og Ung og digital-konferansene
Koordinert arbeidet med «Har du barn på sosiale medier
– dette trenger du å vite», der 28 organisasjoner var aktive
i utformingen
Bidratt inn i arbeidet med iktplan.no og i MOOC-prosjektet
«Smart læring» i regi av NTNU

PETTER BAE BRANDTZÆG,
SINTEF
Medlem av Trygg bruks fagråd

The Norwegian Media Authority is the national coordinator
for initiatives related to children’s online safety in Norway,
and coordinates the Online safety network. The network
consists of a wide range of organizations, ministries, industry
and academic institutions who work towards the common
goal – ensuring that children and young people can lead
safe and positive digital lives. Members of the network
are encouraged to work together to create new and better
resources and tools to handle the challenges of a digital
world, and spread these to the Norwegian public. For one
of our most recent projects, 28 contributors got together
to create a parental guide for parents with children who
use social media.
In addition to regular meetings, the Safer Internet Centre
cooperates to organise events each year, such as Safer Internet
Day and the yearly Young and digital conference.

Medietilsynet Trygg bruk har og har hatt en svært viktig funksjon
for å samle relevante aktører som jobber for trygg bruk blant
barn og unge i Norge. Medietilsynets Trygg bruk-nettverk er
derfor en unik møteplass for både virksomheter innen forskning,
industri og utdanning, samt organisasjoner som jobber spesifikt
for barns rettigheter som Redd barna. Nettverket bidrar til å
høyne kvaliteten, relevansen og effekten på de ulike initiativene og
holdningskampanjene rettet mot barn, unge og foreldre, og skaper
en arena der verdifulle erfaringer og kunnskap kan utveksles og
arbeid for trygg bruk kan koordineres.
For meg, som forsker, har Trygg bruk også vært en viktig arena
for å orientere meg om viktige problemstillinger som berører
trygghets- og sikkerhetsaspekter i spenningsfeltet mellom barn
og nye medieteknologier.
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EUROPEAN COOPERATION
Both the Norwegian Media Authority and the helpline Kors
på halsen actively participate in Insafe meetings, conferences,
working groups, discussion fora and other platforms to learn,
teach, and exchange knowledge experience, resources and
ideas and thereby contribute to the joint European effort
to raise awareness. Participation in these fora helps us in
dealing with the challenges we face every day, and facilitates
and focus work for each Safer Internet Centre by opening
up for common strategies and joint approaches.
Examples:
>>

EUROPEISK SAMARBEID

>>

>>
>>
>>

Trygghet på nett –
en felles europeisk
innsats
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Safer Internet Centre Norway samarbeider til enhver tid
med andre europeisk land i Insafe-nettverket for å dele ny
kunnskap, materiell og ideer for felles innsats. Både Medietilsynet Trygg bruk og Kors på halsen deltar aktivt på Insafemøter, konferanser, arbeidsgrupper og diskusjonsfora. Vi har
et spesielt nært forhold til de andre nordiske landene, som
står over for mange av de samme utfordringene vi selv har.
Medlemmer fra våre ungdomspaneler deltar årlig på
Safer Internet Forum, og får slik muligheten til å utveksle
meninger, ideer og erfaringer med andre unge fra hele
Europa.
Mye av vårt holdningsskapende materiell blir oversatt
til engelsk, og vi vet at mange av de ressursene vi har laget
er blitt oversatt og tatt i bruk i andre europeiske land. Selv
benytter vi oss også av materiale produsert av andre, som
vi tilpasser lokale forhold.

DETTE HAR VI GJORT:
>>

>>
>>

>>
>>
>>

>>

Nordisk samarbeid: undersøkelser og møter om mediekompetanse, Nordic Youth IGF og deltakelse ved Eurodig og
Internet Governance Forum 2012
Insafe Training Sessions, regionale møter, tema-møter osv
Deltakelse og ledelse av sessions på Safer Internet Forum
2012 og 2013
PEGI advisory board and campaigns
Deltatt i EUs Media Literacy ekspertgruppe
Tilrettelegging av materiell på engelsk: Faktaark fra Medietilsynets undersøkelse 2012, brosjyre om problemspilling,
film om læreres syn på digital dømmekraft, Total kontroll,
e-boken Digiduck som er oversatt fra engelsk
Deltok på Nordisk råds ekspertmøte om Mediekompetanse
og bidratt til publikasjonen: Medie- och informationskunnighet i Norden (Nordicom)

>>

Nordic collaboration: surveys, Nordic Youth IGF, Eurodig
and Internet Governance Forum 2012
Insafe Training sessions, regional meetings, thematic
meetings etc
Safer Internet Forum 2012 and 2013, with youth participation
PEGI advisory board and campaigns
Media Literacy expert group
Translated resources: Fact sheets of 2012 survey, brochure
on Problematic gaming, film about teachers’ view on digital
judgment, Total control film, the Digiduck e-book

Uniting in the fight
for awareness
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EN ANSVARLIG BRANSJE TAR
HENSYN TIL BARN
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DETTE GJØR VI:
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Konferansen Ung og digital (tidligere Moderatorkonferansen) i samarbeid med Kripos, Redd Barna og IKT-Norge
Bruk hue-turneen om digital mobbing i samarbeid mellom
Telenor, Barnevakten, Røde Kors og Medietilsynet
Nettsiden bradigital.no, en sjekkliste og veileder for produsenter og tilbydere an innhold og tjenester for barn laget
og driftet i samarbeid med IKT-Norge
Donald-blad for de minste, i samarbeid med IKT-Norge,
Senter for IKT i Utdanningen, Netcom, Google, Foreldreutvalg for barnehagen og Redd Barna.
Foreldreveilederen «Har du barn på sosiale medier – dette
trenger du å vite» i samarbeid med 28 ulike organisasjoner.
Innspill til Boston Consulting Group undersøkelse om
barn og internett
Reach - Telenor-magasin no 1/2013 (http://www.telenor.
com/wp-content/uploads/2013/02/TG_Mag_2013-0220_72dpi_spreads.pdf)

Trygg Bruk nettverket har vært helt
avgjørende for at vi har lykkes med å unngå
moralisme og fryktdrevet tilnærming til
arbeidet med barn og unges møte med
internett og nettverkstilkoblede teknologier.
Nettverket har dermed vært et nødvendig og
konstruktivt arbeid mellom bransje, frivillige
organisasjoner og myndigheter.

FOTO: MAGNUS ISAKSEN

Selv om de fleste digitale tjenester lages for voksne brukere,
brukes de av stadig flere barn og unge. Derfor har bransjen
et spesielt ansvar for å ta hensyn til barn og unge når de
tilbyr tjenester. Tjenester spesielt rettet mot barn og unge
må også være barnevennlige. Dette krever en blanding av
kjennskap til norsk lov, etiske vurderinger og kunnskap om
barns behov fra aktørenes side.
Tjenester som retter seg mot unge brukere bør utformes
slik at de er brukervennlige, også for små barn. Bransjen
er også nærmest sine brukere og står i en unik posisjon til
å øke kunnskapen rundt trygg og positiv bruk av teknologi
og tjenester.
IKT-Norge er en av Medietilsynet Trygg bruks nærmeste samarbeidspartnere og har vært en aktiv deltaker
i fagrådet. Sammen har vi jobbet for å nå fram til og lytte
til bransjen, for å oppnå best mulig veiledning for de som
ønsker å trygge barn på nett.
Dette mangeårige samarbeidet resulterte i 2014 i den
levende nettsiden bradigital.no, en veileder og sjekkliste for
de som ønsker å utvikle og drifte digitale tjenester for barn
og unge.
Siden 2009 har Medietilsynet Trygg bruk samarbeidet
med Telenor, Kors på halsen og Barnevakten, for å arrangere
skoleturneen Bruk hue, som har som mål å lære barn og
unge om trygg og god bruk av sosiale medier og forhindre
digital mobbing.

YOUNG USERS PUT NEW DEMANDS ON THE INDUSTRY

TORGEIR WATERHOUSE,
IKT-NORGE
Medlem av Trygg bruks fagråd

While most digital services are made for adults, many are
also used by children and young people. This means that
service providers need to be aware, not only of what rules
and regulations that apply, but also of which ethical considerations to be taken and what the needs of children are.
ICT-Norway is part of Safer Internet Centre Norway’s
Advisory Board. As a follow-up to the work carried out on
positive content by the European Commission in 2010, ICT
Norway and the Safer Internet Centre have developed the
site bradigital.no (gooddigital.no), that serves as a checklist
and a guide to those who want to develop child friendly,
safe services and sites. Bradigital is a live site that we will
continue to update and adjust so that it guides and answers
many of the questions and problems faced by the industry
today, and will continue to do so in years to come.
One of our biggest and most successful collaborations
is the Use you head-campaign, a partnership between the
Norwegian Safer Internet Centre (awareness centre and
helpline), Telenor and Barnevakten (Children and media),
aiming to teach youth about safe use of social media, and
stop digital bullying.

«Jeg støtter Bruk hue fordi alle barn og unge skal ha rett til en oppvekst
uten mobbing» Statsminister Erna Solberg på besøk hos Bruk hue 18. mars 2014
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FRIVILLIG INNSATS FOR EN
BEDRE DIGITAL BARNDOM
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Ungdomspanelene som Røde kors og Medietilsynet har
består også av ungdom som helt frivillig gir av sin tid til å
hjelpe våre organisasjoner til å bli bedre til det vi gjør, og i
mange tilfeller bidrar mange ungdommer til å spre kunnskap om nettvett til yngre brukere, gjennom for eksempel
elevråd.
Uten denne frivillige innsatsen hadde mye færre voksne
og barn fått nødvendig informasjon – de frivillige bidrar til
at barna kan få en tryggere digital hverdag.

DETTE HAR VI GJORT:
>>
>>
>>

Holdt foredrag for frivillige i Redd Barna
Holdt opplæring av frivillige i Kors på halsen
I forbindelse med Safer Internet Day 2014 samarbeidet
Medietilsynet Trygg bruk og Kors på halsen om en konferanse
for frivillige for å sette lys på ungdoms egne erfaringer med
identitetsbygging på nett

«Bruk av internett
og sosiale medier
er noe mange
voksne mener noe
om, selv om de
egentlig ikke har
peiling» Jente 15 år, UngOrg
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Barn og unge ofte er de første til å ta i bruk ny teknologi, og
det kan være vanskelig for foreldre, lærere og andre voksne å
følge med på hvordan teknologien brukes, på godt og vondt.
Barn og medier-undersøkelsene viser at det kan være vanskelig å informere foreldre og andre voksne om trygg nettbruk – og at mange føler at de ikke har kompetansen som
skal til for å undervise eller snakke med sine egne barn om
trygg nettbruk. Det å nå frem til denne voksengruppen er
særdeles viktig, fordi forskning har vist at det er samtalene i
hjemmet, støttende voksne og at foresatte kan vise engasjement i barnas digitale hverdag som i aller størst grad bidrar
til at barn kan mestre sin digitale hverdag.
I Norge er det flere organisasjoner som tilbyr foredrag
og opplæring i barns digitale hverdag og nettvett. Redd Barnas
nettvettkorps består av en gruppe voksne frivillige over hele
landet som holder foredrag for foreldre, andre voksne og
også barn og unge. Også Kors på halsens samtaletilbud til
barn og unge består av 135 frivillige som tar samtaler med
barn og ungdom som trenger noen å snakke med, og er
kanskje særlig viktige når barna møter problemer som det
kan være vanskelig å prate med foresatte om.

VOLUNTEERS ARE KEY TO ENSURING DIGITAL
COMPETENCE

Medietilsynet Trygg bruk har vært viktig for Redd Barnas arbeid
for å styrke barns rettigheter på nettet. Vårt informasjonsarbeid
bygger på Barn og medier-rapportene, og vi har også hatt gleden
av å samarbeide i forbindelse med informasjonstiltak som «Har
du barn på sosiale medier – dette trenger du å vite» og «Har du et
nettproblem – disse kan hjelpe». Takket være Medietilsynet Trygg
bruk vet vi mer om hva bransjen, andre organisasjoner og offentlige
myndigheter gjør for å skape en trygg digital hverdag. Redd Barna
har også i en årrekke samarbeidet med Medietilsynet Trygg bruk
og Kripos om moderatorkonferansen, nå kalt Ung og digital – som
KAJA HEGG, REDD BARNA bringer bransjen, nettverket og kriminalitetsforebyggere sammen
Medlem av Trygg bruks fagråd for å sette barns trygghet og deltakelse på nettet på dagsorden.

Children and young people are the first to make use of new
technologies and services. However, following their use and
habits can be a challenge for parents, teachers and other
adults. Surveys show that informing adults about safe use of
online technologies and giving them knowledge to support
their children, can be a challenge. Reaching this group with
information is important because for instance EUKidsOnline
has shown that having a day-to-day conversation about online
safety with children is what gives them the best possible
protection to meet online challenges and risks.
There are quite a few organisations that offer lectures
and information by volunteers to parents, other adults and
children and young people themselves. In particular, Save
the Children Norway offers talks, and the helpline Cross
my heart is run with 135 volunteers who offer children
someone to talk to. The youth panels also consist of young
people who volunteer to give us advice and make us better
at what we do.
The volunteers are therefore an important group in
giving children and young people a better digital everyday
life.

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 2012–2014 41

E

«Noen blir helt
gærne på nett og gjør
ting man aldri vil tro
de ville gjort.»

Å lytte til barn og
unge og legge til
rette for at de skal
komme til orde er
viktig for å vite at
tiltakene er realistiske og når frem.

Barn og unge er den viktigste målgruppen for Trygg brukarbeidet. I tillegg til FNs Barnekonvensjon har vi i Norge en
sterk tradisjon knyttet til å lytte til barn og unge i saker som
angår dem. Som Norges Safer Internet Centre er det dermed
naturlig at vi involverer barn og unge i våre prosjekter, og at
vi høster av den innsikten og de rådene de gir oss. I tillegg til
Medietilsynets egne barne- og ungdomspanel, har Medietilsynet Trygg bruk en gruppe ungdomsrådgivere og Kors på
halsens ekspertpanel som kan bistå i ulike sammenhenger
og gi oss raske tilbakemeldinger og oppdateringer om barn
og unges digitale hverdag.
I 2014 fikk Medietilsynet Trygg bruk hjelp fra UngOrg
til å lage den kvalitative rapporten «Det er på Facebook man
flørter – Ungdommers forhold til identitet og seksualitet i
sosiale medier», som et supplement til årets Barn og medierundersøkelse. Her fikk ungdommer legge fram sine tanker om
deres forhold til identitet og seksualitet på sosiale medier og
reflektere rundt risiko, fordeler og hvordan de blir oppfattet
og møtt av voksenpersoner som en følge av deres aktiviteter
der.

FOTO: IDA ASPESLÅEN ERIKSTAD

UNGES RETT OG UNGE STEMMER

FOTO: IDA ASPESLÅEN ERIKSTAD

Gutt 14 år, UngOrg

DETTE HAR VI GJORT:
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

With their experiences and with their unique take on
modern digital life, young people are an unparalleled
source of information and inspiration for those who work
at the Safer Internet Center Norway. To make sure that
their voices are heard in matters that concern their digital
lives and well-being, we make sure that our youth panels
appear in panel debates, conferences, workshop discussion
and that they get their say in the press, both nationally and
internationally.
On Safer Internet Day 2013 young people where given
the opportunity to speak up and gave valuable input on
their experiences with education on online safety and how
all children can get this education in the future. On Safer
Internet Day 2014, we invited young school children to
have their say and share their experiences and thoughts on
social media. In addition, youth had an important role in
the conference organized by the helpline on online sexuality
and identity building.

FOTO: HEGE ANDERSEN

>>

Vi inviterer ungdommer som deltakere i offentlige debatter,
på konferanser og i media, både i Norge og internasjonalt
Vi inviterer ungdommer til delta i gruppediskusjoner
for å komme dypere ned i problemstillinger og høre deres
syn på viktige saker
Vi inviterer ungdommer til å snakke til voksne om sin
digitale hverdag.
Fem ungdommer fra Norge deltok på Nordic Youth IGF og
Eurodig i 2012. Resultatet ble publisert i rapporten: Nordic
youth says
På Safer Internet Day 2013 deltok fire ungdommer i vår
frokostdebatt for å fortelle om deres erfaringer med undervisning i digital dømmekraft og for å si noe om hva de mente
skal til for å få gi alle barn denne undervisningen.
På Safer Internet Day 2014 deltok en hel barneskoleklasse
på lanseringen av e-boken Digiduck og fikk fortelle om sine
erfaringer og tanker rundt bruk av sosiale medier.
I tilknytning til Safer Internet Day 2014 hadde ungdommer en sentral plass i konferansen «Hvordan påvirker nett
og mobil barn og unges seksualitet?» arrangert av Kors på
halsen for frivillige
Samarbeidet med UngOrg om rapporten «Det er på Facebook man flørter – ungdommers forhold til identitet og
seksualitet på sosiale medier»

YOUTH RIGHTS AND YOUNG VOICES
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DIGITAL DØMMEKRAFT PÅ PENSUM
DETTE HAR VI GJORT:

>>

>>

>>

>>

>>

På Safer Internet Day 2013 satte vi fokus på digital dømmekraft i skolen
Vi har bidratt til innhold iktplan.no - en tjeneste tilbudt
kommunene av Senter for IKT i Utdanningen
Vi deltar i samarbeidet rundt Bruk hue, en skoleturne som
lærer og oppfordrer ungdom og deres foreldre til å reflektere
rundt digital mobbing
Vi har lansert e-boken Digiduck, som i februar 2014 ble
gjort tilgjengelig for alle landets barneskoler gjennom portalen
Fronter og våre hjemmesider
Vi deltok med stand på Østlandsk lærerstevne i november
2012 - snakket med og delte ut materiell fra Trygg bruknettverket
Vi har vært med å lage Donald for de minste på temaet
trygg nettbruk. Bladet blir sendt ut til alle barnehager i april
2013.
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>>

(NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping
(Obstacles for digital value creation))
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Skolen har en helt spesiell rolle å spille i å bygge opp barn og
unges digitale kompetanse, og digitale ferdigheter har vært
nedfelt i læreplanen siden 2006. Dette inkluderer digital
dømmekraft. Likevel oppga 4 av 10 9-16-åringer i 2012 at de
aldri hadde fått undervisning i fornuftig bruk av internett.
For å bidra til at lærere har gode verktøy å bruke i undervisningen har Medietilsynet Trygg bruk samarbeidet med
Senter for IKT i Utdanningen om iktplan.no, vi har utviklet
verktøy som «Digiduck», og vi samarbeider med Telenor,
Røde Kors og Barnevakten om Bruk hue-kampanjen.
Konferansen Ung og digital 2013, som samlet en rekke
aktører, blant annet engasjert i kriminalitetsforebyggende
tiltak i Norge, konkluderte med at etikk på nett bør inn i
samfunnsfaget og digital dømmekraft bør være en del av
den daglige undervisningen og ikke et unntak. For å oppnå
dette må man fremheve kunnskap om barns digitale hverdag
i grunnutdanningen til skole- og barnehagelærere. Dette vil
kreve etterutdanning av lærere, men også tilbud om relevante
ressurser og læringsmidler som kan hjelpe lærerne å tilby
elevene den opplæringen de trenger.
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“A population without
enough digital
competence, in the
broader sense of the
word, lacks the competence to utilize technology and services
in a reflective way, to
partake in a digital
society and to create
new technology.”

«Jeg har en god og en dårlig nyhet. Den
dårlige er at en elevundersøkelse viser at
4,2 prosent av barn og unge blir mobbet.
Den gode nyheten er at dette er et menneskeskapt problem. Det betyr at vi også kan
lage en menneskeskapt løsning,»
Kronprins Haakon under Bruk Hue-arrangementet i Narvik 03. mars 2014

SCHOOLS NEED TO STEP UP EFFORTS TO TEACH
CHILDREN ABOUT ONLINE SAFETY
Online safety is embedded in the Norwegian curriculum.
Norwegian children are therefore entitled to learn about
this throughout their education. Even so, in 2012, 4 out of
10 9-16 year olds reported that they had not learned about
digital judgment at school.
Safer Internet Centre Norway put Online safety in
schools on the agenda for both Safer Internet Day 2013,
we have cooperated with Centre for ICT in Education to
create a website for teachers with adapted training material
to be used in the classrooms, participated on teachers fairs
to ensure they distribute material, and we are a partner in
the Use your head campaign which visits more than 100
schools a year with messages on how to stay safe online.
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VÅRT ARBEID I
KORTE TREKK
OUR WORK IN
SHORT
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REACHING OUT...
National collaboration, working with media and having an active social
media presence are important tools for the Safer Internet Centre in
reaching out with our awareness-raising messages.
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KEY FACTS AND FIGURES:
The Online Safety Network currently consists of more than 60 organisations engaged in
online child safety, ranging from industry, NGOs, ministries, agencies, universities and
research institutions.
The Safer Internet Centre has distributed more than 16 tools online and offline.
In particular, the ebook Digiduck, which was launched on Safer Internet Day 2014, has
been downloaded 2458 times.
The parental guide “Do you have children on social media – this is what you need to
know” (in Norwegian only) has been downloaded 1332 times and 6500 brochures have
been sent out. This guide was developed by 28 members of the Online Safety Network
under coordination of the Safer Internet Centre and is thus available through all of these
organisations as well.
The awareness films “Total control” have been played more than 7800 times on our
Youtube channel
The Safer Internet Centre’s main web page, www.tryggbruk.no has been visited 38.350
times.
The helpline website, korspahalsen.no had an average of 250 daily visits. The helpline
received 43000 calls, chats or e-mails during the last year, of which about 10 % were
related to children’s digital lives.
The Norwegian Media Authority has 1990 followers on Twitter and are liked by 1196
people on Facebook
9137 people follow The Norwegian Red Cross on Twitter and the helpline has 914 likes
on Facebook
The Use your head campaign will by the end of spring 2014 have visited 560 schools,
talked to 166 000 students and 33 000 parents. A mobile app was developed with strong
youth involvement, allowing for quick access to the helpline as well as advice on how to
avoid and deal with cyber bullying. The campaign was visited by both the Prime minister
and the Crown prince at two separate occasions.

The report Children and Media, where a representative selection of 9 to 16 year old
children and parents of 1-12 year olds have answered question about their and their
children’s online lives, was launched in April 2014. This gathered unprecedented attention
from the media and the public with more than 171 media items and 700 tweets. In addition
to the reports, which are used as a valid source for all stakeholders in Norway, fact sheets
were developed, targeted at 12 year olds for use as discussion starters in schools.

Safer Internet Day
> On Safer Internet Day 2013, 200 persons participated in our breakfast debate on
Digital judgment in the curriculum. The debate was streamed live and recorded and
made available by the service NRK School. By the end of March 2013, the debate had
been seen by 641 people. SID 2013 generated more than 100 media hits in national,
regional and local media, as well as specialized children’s media channels. The Safe
Use Award was given to Kaja Hegg in Save the Children Norway.
> On Safer Internet day 2014, over 150 people attended the events organized by the
Safer Internet Centre. The launch of the “Digiduck” ebook and online game for children
in primary school got subsntial media coverage with 94 media items. On 8 February,
the Cross my heart helpline arranged a conference on Youth and online sexuality for
the volunteers of the helpline as well as Save the Children. Elisabeth Staksrud was
awarded the Safe Use Award.
> In addition, the Centre for ICT in Education invited the Ministry of Education to meet a
school class to talk about safe use of online technologies. The visit gathered another
58 articles in Norwegian media.
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”I am proud of the Norwegian Media Authority’s effort in getting information
out there - both the Media Conference, the Moderator Conference, the Gaming
Conference and Safer Internet Day has proven to give valuable discussions and
input to our work”Pia Lang-Holmen, project manager

CALENDAR
Some highlights, April 2012 to July 2014
DATE
12.04.12
16.04-27.04.2012
03.05.12
03.05.12
04.05.12
09.05.12
23.05.-24.05.12
06.06.12
12.06.-15.06.12
21.08.12
01.09.12
12.09.12
19.09.12
20.09.12
25.09.-28.09.12
30.08.12
09.10.12
10.10.12
12.10.12
17.10-19.10.12
31.10.12
31.10.12
02.11.-03.11.12
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EVENT
Lecture for Teacher students (HiØ)
Tabu - theater for youth on online meetings and date rape
delTA conference - activism or slauthivism
Inter-ministerial working group on online child safety
Insafe National Visit
NKUL - Norwegian conference on use of ICT in education and learning
ROBERT final conference/Berlin
Online Safety Network meeting - Effective use of social media
Nordic Youth IGF and EuroDIG/Stockholm
Use your head campaign seasonal launch
Training the trainers - Lecture for Kids and Media’s (Barnevakten) volunteers
Moderator Conference - positive online content
Media conference – Launch of Children and media reports
Advisory board meeting
Insafe Training meeting/Budapest
Inter-ministerial working group on online child safety
Online Safety Network meeting - Rights and responsibilities
Safer Internet Day Network meeting
Media Literacy Network meeting
Safer Internet Forum/Brussels
Conference on children, young people and gaming
Launch of website and brochure on problematic gaming
Stand at Teachers’ venue/Østlandsk lærerstevne
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ROLE
Responsible
Contributor
Participant
Contributor
Responsible
Participant
Participant
Responsible
Partner
Partner
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Contributor
Contributor
Responsible
Responsible
Contributor
Participant
Responsible
Responsible
Responsible

05.11.-09.11.12
13.11.-14.11.12
16.11.12
28.11.12
13.12.12
28.01.13
29.01.13
05.02.13
05.02.13
06.02.13
09.02.13
14.02.-15.02.13
28.02.13
01.02.13
06.03.13
12.03.-14.03.13
27.03.13
04.04.13
20.04.13
27.06.13
20.06.13
29.08.13
11.09.-13.09.13
01.10.-02.10.13
10.10.13
16.06.-18.06.13
29.01.14
08.02.14
11.02.14
17.03.-20.03.14
19.03.14
28.03.14
28.04.14
28.04.14
03.04.-06.04.14
22.05.14
16.06.14
19.06.14
19.06.14

IGF - Nordic youth delegation/Baku
School manager conference - the school in digital development
Media Literacy Conference 2012/Brussels
IKT-plan - conference on Drammen municipality’s plan for ICT in school
Launch of PEGI campaign
Advisory board meeting
Use your head campaign 2.0, re-launch
Safer Internet Day
Safe Use Award ceremony
delTA conference - young people’s engagement
Training the trainers - Lecture for Save the Children Norway’s volunteers
My Media Playground seminar/Tampere
Online Safety Network meeting - Digital bullying and industry code for producing online content for children
Minecraft in school, launch of study sheet
Bullying in school - launch of anti bullying app, Aftenbladet
Insafe Training Meeting/Tallinn
Launch of creative competition about problematic gaming directed towards young gamers
Launch of Donald Duck online safety magazine for pre-school children
Amnesty Norway’s conference and debate: Anonymous Cowards
Save the Children: Childrens right’s breakfast
Skeiv ungdom (Queer youth) seminar about NoH8Speech
Seasonal opening of the Use you head campaign
Insafe training meeting
Nordic meeting about Nordic cooperation, MIL and Nordicom
Young And Digital 2013: Who in our society is responsible for keeping children and youth safe online?
Safer Internet Forum 2013
Seasonal opening of the Use you head campaign
Part 1 of SID2014: The Red Cross Volunteer’s conference and announcement of the winner of the 2014 Safe Use Award
Part 2 of SID2014: Launch of the Digiduck e-book and game
Insafe Training
Nordic Network meeting
Safer Internet Network meeting
Release and press conference for the Children And Media 2014 report
Lecture Ammerud primary school, Oslo
Parents Association conference and GA
Difi meeting concerning digital competences/MIL
Bradigital.no workshop
Safer Internet Network meeting
Launch of bradigital.no

Contributor
Participant
Contributor
Participant
Responsible
Responsible
Partner
Responsible
Responsible
Participation
Responsible
Contributor
Responsible
Partner
Contributor
Contributor
Responsible
Partner
Contributor
Contributor
Contributor
Partner
Participant
Contributor
Responsible
Contributor
Partner
Responsible
Responsible
Participant
Contributor
Responsible
Responsible
Responsible
Participant
Participant
Responsible
Responsible
Responsible
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