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Den gang da

• Vi klatret i trær 
• Vi bygde trehytte
• Vi fanget rumpetroll
• Vi lekte ”boksen går”
• Vi snekret og kjørte kassebil
• Vi hengte oss på bilene på glatta
• Vi lot brøytebilen drukne oss i snø
• Vi lagde ”gniksbåter” og lot oss drive avgårde



Kor e alle helter hen?



Apache



Pong



Commodore 64



“The one eyed monster”





IPSOS



Barn er på mobilen



Barn er på mobilen





Sosiale media bygger på sosial læring



Å kle seg ut før



Å kle seg ut nå



Søndagstur før - skitur



Søndagstur nå - Geocaching



Siste nytt fra forskningsfronten 

• Barn er fremdeles barn (selv om de kler og 
oppfører seg som de er eldre)

• Voksne er voksne (selv om de kler og ofte 
oppfører seg som de er yngre)

• Selv om alt er verre og alt er endret, er faktisk 
alt som før



Internett brukes til så mangt

• Idealisme, liberalisme, anarkisme, 
frihetssøken, hackingkulturen

• Marked, DM, cookies, profittsøken
• Styring, effektivisering, kikkhul, overvåkning
• Konsumisme, kikking, ekshibisjonisme, porno, 

• Nettvaner og bruk av sosiale medier handler 
om alle disse områdene









Kontinuum (Mrazek og Haggerty)







Porno i gamle dager



Porno idag



Porno



Real doll sex



Sleeping beauty sex



Barne-sexdukker





Kunstig er det nye normale





Pornofisering + Hypervirkelighet
• Det skjer noe med virkeligheten når barn og 

ungdom blir eksponert for pornografi, 
retusjert reklame og disneyfiserte verdier 
fra tidlig alder



Pornofisering + Parallellvirkelighet 



Miley Cyrus - 2013



Fotografering

Selvreferering

Mindlessnessing



Panoptikon

• Før var man trygg når man var alene
• Man ble mobbet på skolen, men ikke hjemme
• Man var redd for å si noe dumt i klassen, men 

ikke blant venner
• Vi er konstant online, blir mobbet og kritisert 

om vi sier eller gjør noe upassende og er 
livredde for å gå glipp av alt det spennende 
(FOMO)

• Nå fotograferes vi overalt, men prøver febrilsk å 
redigere vekk det verste (RBF)



Den parallelle virkeligheten
• Det er fullt mulig å være til stede på to 

steder på en gang
• Men ikke like mye



Autoklikk, autoplay og det aktive NEI
• Før måtte du klikke på ting for at noe skulle skje
• Noen ganger til og med dobbeltklikke 

• Nå skjer ting av seg selv bare du holder musa over
• eller ikke gjør noenting (youtube, Netflix, Facebook)

• Der det tidligere krevde en aktiv handling at noe skulle skje, 
krever det nå en aktiv handling at ikke noe skal skje

• Det er ikke du som klikker på Facebook, det er FB som klikker på 
deg



So What! Hva kan vi gjøre?



Fighting fire with fire



Kunnskap fra andre områder

• Pornografi og seksuell vold
• Skytespill og voldelig atferd
• Gaming og fysisk inaktivitet

• Du må være sårbar eller i en sårbare fase for 
at det er direkte skadelig



Noen er mer like enn andre

• Barn av innvandrere bruker nettet mindre 
eller på annen måte

• Barn i "ressurssvake" familier har dårligere 
forutsetninger til å henge med

• Ungdom og unge voksne med 
utviklingshemming deltar mer, men er også 
mer sårbar for utnyttelse og egen kritikkløshet



Negative effekter

• Overdreven bruk uten annen sosialisering eller 
fysisk aktivitet

• Destruktive sider når ungdommen er sårbar 
eller i en sårbar fase (pro-ana)

• Kåringsider (eks: "Norges fineste" på 
Instagram)

• Småspill for barn (eks: GoSupermodel")







Har bestämt mig nu för att ta livet av mig genom att hänga 
mig.
Har testat lite att strypa mig själv och hur det känns.
Tog lite smärtstillande för några minuter sedan (100mg 
dexofen och 1500mg paracetamol), väntar just nu på att 
det ska börja verka.
Har satt på min webcam med ett program som gör en 
dump varannan sekund och slängt upp en ftp där bilderna 
hamnar, kommer posta IP:Port och inloggningsuppgifter 
innan jag genomför det.



Kunnskap om ProAno

• Deelforterie m.fl (2014) undersøkte hvordan 
124 "normalvektige" kvinner reagerte på å se 
pro-anosider

• De fant ingen negative virkninger 
sammenlignet med å se på andre nettsider 
(mote- og møbelsider)

• "Our findings suggest that viewing a pro-
anorexia website might not have detrimental 
effects on body satisfaction and affect among 
normal weight young women".



Men…. 
• Theis, m.fl. 2012: "According to the study, a 

subgroup of high risk individuals might be 
affected by ED-related internet content“



Gode effekter
• Sosialt er sosialt uansett arena
• Ungdom får økt mulighet til påvirkning
• Ungdom kan finne arenaer der de mestrer noe
• Vi kan nå dem lettere 







Hva kan vi gjøre?
• Vi kan vite om
• Vi kan fortelle om 
• Vi kan lære ungdommen
• Vi kan lære av ungdommen

• Eks: "Pro-anorexia and pro-recovery photo
sharing: a tale of two warring tribes". 
Yom-Tov, mfl. 2012



Doktorgrad om selvskadingsforum
• Carina Fjelldal-Soelberg avla i 2012 doktorgrad 

om opplevelse og forståelse av selvskading 
hos deltagere i et selvskadingsforum

• "I den "virkelige verden" er kroppsskading et 
individuelt avvik, mens i enkelte rom i den 
virtuelle verden kan handlingen fremstå med 
en kulturell normalitet ovenfor deltakerne"

• På den annen side kan det tenkes: "at 
kroppsskadere lettere ville kunne oppsøke 
hjelp i den «virkelige» verden ved deltakelse i 
den virtuelle verden over tid". 













Den gyldne middelvei


