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Hva ser barn på nett? 
Hatmeldinger, måter å skade seg selv fysisk på, skremmende eller voldelige 
bilder og måter å være tynn på 
 

13 – 18-åringene fikk et eget spørsmål om de i løpet av det siste året, har sett 
innhold eller diskusjoner om hatmeldinger, måter å skade seg selv fysisk på, 
skremmende eller voldelige bilder og måter å være tynn på. 

Figur 15: Har du i løpet av det siste året sett innhold eller diskusjoner på nettet der folk snakker 
om eller viser noe av følgende? Prosentandel av 13-18-åringer. 

 

43 prosent av 13 –18-åringer har én eller flere ganger sett innhold eller diskusjoner 
om skremmende eller voldelige bilder og hatmeldinger som angriper bestemte 
grupper på nett det siste året. 34 prosent av 13 – 18-åringene har sett innhold eller 
diskusjoner på nett der folk snakker om eller viser måter å være svært tynn på. 
Henholdsvis 30 prosent har minst én gang sett innhold eller diskusjoner om måter 
å skade seg selv fysisk på. 

Figuren på neste side viser andelen gutter og jenter i ulike aldersgrupper som, i 
løpet av det siste året, har sett ulikt innhold eller diskusjoner på nett én eller flere 
ganger. 

Betydelig flere jenter enn gutter har sett innhold/diskusjoner på nett om måter å 
være svært tynn på, og denne kjønnsforskjellen gjelder alle aldersgrupper. Det er 
også noe mer vanlig blant jenter enn gutter å ha sett innhold eller diskusjoner om 
skremmende eller voldelige bilder på nett det siste året – også dette uavhengig av 
alder. En høyere andel jenter enn gutter i alderen 13 – 16 år har sett innhold eller 
diskusjoner om måter å skade seg selv fysisk på, mens jenter i alderen 13 – 14 år 
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og 17 – 18 år i større grad enn gutter på samme alder har sett innhold eller 
diskusjoner om hatmeldinger som angriper bestemte grupper. 

Figur 16: Prosentandel gutter og jenter i alderen 13-18 år som har sett følgende type innhold eller 
diskusjoner på nett én eller flere ganger i løpet av det siste året.  
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