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Med nesa i en skjerm

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Bakgrunnen
Det startet for ca 25 år siden med inter - 
nett. En fantastisk mulighet for å nå 
andre via et nettverk og et dataprogram 
på en PC. Til å begynne med var det 
e-post som ble mest brukt til kontakt 
med andre, men så kom de sosiale mediene 
der man kunne ha kontakt med andre på 
helt andre og nye måter. Facebook var en 
sosial arena som etter hvert alle ville ta 
del i. Instagram ble den neste arenaen 
som skape stor interesse hos barn og unge, 
og ble noe man ikke kunne klare seg 
uten. Parallelt med dette fikk vi smarttele-
fonene som i realiteten er minidatamaski-
ner som kan få plass i våre lommer – og 
som der med også kan brukes for å være 
på sosiale medier som Facebook, Instagram 
og Snapchat. Etter det har det akselerert 
fort, og i dag har de fleste ungdommer 
over 12 år en slik telefon. 

Den utviklingen vi har hatt de siste 
tiårene innen bruk av mobiltelefon og 
sosiale meder, har vært uten sidestykke. 
At vi «alle» skulle gå rundt med en liten 
datamaskin tilgjengelig til enhver tid, 
hadde de færreste forutsett. Vi hadde 
heller ikke sett for oss at dette skulle bli 
en viktig måte å ha kontakt med andre 
mennesker på. Med smarttelefon og PC 
har man mulighet for å ha et sosialt liv, 
uten å gå ut av stuedøra. Dette har skapt 
den største teknologiske revolusjonen i 
nyere tid. Det gir enorme muligheter  
for den enkelte og for samfunnet, men 
medaljen har sin bakside.

En av de negative sidene ved revolu-
sjonen som har oppstått via internett, 
handler om at vi ikke er så mye i det 
fysisk relasjonelle som før. For noen er 
dette en uheldig utvikling fordi de kan 
trenge å være i relasjoner sammen med 
andre for å utvikle seg og få nye relasjo-
nelle erfaringer. Fosterbarn er en slik 
gruppe barn og unge.

Relasjonell erfaring
Det sies at det som er skadet i relasjoner, 
må heles gjennom god relasjonell erfa - 
ring. Det betyr at de som har opplevd så 
vanskelige nære relasjoner at de har tatt 
skade av det, må få erfare å være sammen 
med andre på gode måter. Det er blant 
annet derfor det er så viktig å plassere 
fosterbarn i vanlige familier. 

Å være sammen betyr ikke bare å være 
sammen på en bestemt måte, men det 
betyr at man på et generelt grunnlag får 
gode måter å oppleve andre på. Vi har 
lett for å tenke at det bare er det som 
skjer i det mange vil kalle «virkeligheten», 
som kan kalles å være sammen. Det som 
skjer via sosiale medier og telefon, er ikke 
så virkelig som når man ser hverandre 
dypt i øynene, og også kan ta på hveran-
dre, når man snakker sammen. Da må vi 
huske på at mange av fosterbarna har 
vokst opp med en virtuell virkelig og at 
dette er like mye virkelighet for dem 
som når de møter hverandre ansikt-til-
ansikt i «real life».

Barn og unge av i dag møter hveran-
dre gjennom sosiale medier og mobilte-
lefonen – like mye - og kanskje oftere 
enn gjennom fysiske treff. På disse nye 
arenaene kan man også få nye relasjo-
nelle erfaringer. Det er likevel viktig at 
det ikke tipper over og for det meste blir 
kontakt gjennom sosiale medier. Det er 
også uheldig hvis det motsatte skjer; at 
barn og unge ikke lærer seg å bruke de 
nye mediene i kontakt med andre. De 
som eventuelt melder seg ut av den virtu - 
elle verden, vil på mange måter bli akter - 
utseilt i en verden som stadig går fram - 
over og som ikke bare får betydning for 
fritiden vår, men også for arbeidslivet. 
Det som er viktig å være obs på, er at 
man verken går i den ene eller den andre 
«grøfta», slik vi har lett for å gjøre.

Medbestemmelse
Det har også foregått en annen revolu-

sjon – om enn mer i det stille enn inter - 
nettrevolusjonen. Den har handlet om 
barns medbestemmelse. Mens barn for 
bare 40–50 år siden skulle tie og godta 
det de voksne bestemte, er det slik at 
barns medbestemmelse i dag er politisk 
vedtatt. Det betyr at det har fått plass i 
norsk lovverk som barne- og barnevern-
loven, samt innenfor barnekonvensjonen 
som en universell rettighet. På samme 
måte som at vi har gått i en grøft når det 
gjelder å bruke sosiale medier ekstremt 
mye, har det også vært en grøft å gå i når 
det gjelder barns medbestemmelse. Det 
har handlet om at barns rett til medbe-
stemmelse, ikke har blitt satt i en kon - 
tekst og sett i et større bilde, men i stedet 
ofte blir betraktet isolert sett. 

Barns medbestemmelse er på mange 
måter blitt et misforstått begrep. Det 
betyr ikke at barn plutselig er blitt mer 
kompetente til å ta gode velg for sitt eget 
liv når de har fått medbestemmelse. I 
realiteten betyr det at vi, endelig for noen 
tiår siden, begynte å ta det barn sa og 
ønsket for sine liv, på alvor. At vi begynte 
å høre på det de har å si – for å ta dette 
med i betraktning når vi tar viktige valg 
for dem. For det er fremdeles slik at 
voksne må ta viktige valg for sine barn. 
Et slikt valg er å bestemme hvor tidlig 
barnet skal introduseres for sosiale medier 
og hvor mye det skal få lov til å sitte med 
nesa i en skjerm i løpet av dagen. 

Mobiltelefon og PC er viktige verktøy 
for oss – og ekstra viktige for barne- og 
ungdomsgenerasjonen – men vi må ikke 
glemme at dette fremdeles bare er verktøy 
for å manøvrere i verden. Det viktigste 
er, og vil for alltid forbli, de naturlige 
verktøyene – å snakke sammen på den 
måten man gjør i et fysisk menneske-
møte, å se hverandre inn i øynene, å 
holde rundt hverandre, å gråte på en 
annens skulder, og ta på hverandre. Alt 
dette som har vært så viktig for mennes-
ket tusenvis av år tilbake. Det som for 

Mange er i dag avhengig av mobiltelefonen sin, men noen er mer opptatt av den 
enn andre. Hvor mye skal voksne gripe inn i barn og unges skjermbruk knyttet til 
mobil og sosiale medier?
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Kommunikasjon

alltid vil være viktig for et menneske. 
Verktøy kommer og går, men de natur-
lige mekanismene i samkvem med hver - 
andre, vil for alltid bestå.

Voksne må sette grenser
Hvis ting får lov til å utvikle seg ukritisk 
og uten motstand, kan det lett ta over - 
hånd og bli ekstremt for enkelte men-
nesker. Spesielt vil dette gjelder for barn 
og unge som skal lære seg å sette grenser 
for seg selv og andre, gjennom oss voksne. 
De trenger voksne som kan være rolle - 
modeller og vise dem – ikke bare i ord, 
men også i handling – hvordan de skal 
styre seg selv. I dag er det mange voksne 
som har kommet til en erkjennelsen av 
at det har tatt overhånd med bruk av 
sosiale medier gjennom PC og mobilte-
lefon, og pendelen har derfor begynt å 
svinge over til den andre siden.

Det er dumt å la det gå så langt at 
man må ta affære på en inngripende 
måte. Likevel lar vi det skjer på nytt og 
på nytt. Hvorfor ikke heller gjøre det 
som man tidligere har gjort og som fun - 
gerer – å slippe opp litt og litt? Vi kjenner 
barn og unges natur på den måten at de 
lett kan overdrive. Det er fordi topplok-

ket vårt – cortex – er den delen av hjer - 
nen som utvikler seg sist hos et men-
neske. Ofte er den ikke ferdigutviklet før 
i 25–30-årsalderen. Når vi har en sterk 
oortex så betyr det at vi lett kan styre oss 
og gå forbi bakeren uten å gå inn for å 
kjøpe bollene som ligger i vinduet og 
frister oss – eller lett kan legge bort mobil - 
telefonen i de situasjonene der den kan 
ta bort fokuset vårt når vi kan trenge det 
til noe annet. En skoletime er en slik 
situasjon der de voksne nå har begynt å 
stramme inn mobilbruken. 

Skolen som grensesetter
For noen år siden var det utenkelig at 
barn og unge ikke skulle få ha mobiltele-
fonen innen rekkevidde i en undervis-
ningstime på skolen. Telefonen var begynt 
å bli så viktig for oss alle, at man ikke var 
i nærheten av å diskutere mobilfri skole - 
hverdag. Det måtte til slutt gå så langt at 
man på enkelte skoler ikke så annen 
mulighet enn å gripe inn. Det resulterte 
i at flere og flere skoler valgte å opptre 
som en tydelig grensesetter. I dag er det 
mange norske skoler som har et forbud 
mot slik bruk. 

Fra august trådte et nytt ordensregle-

ment for Oslo-skolene i kraft. Det sier 
noe om at ulovlige gjenstander og gjen - 
stander som brukes i strid med det lokale 
ordensreglementet, kan inndras. Regle-
mentet har også en bestemmelse om at 
skolen alltid skal ivareta elevens rett til å 
bli hørt. Samtidig er formålsbestemmel-
sen for ordensreglementet endret slik at 
det er en tydeligere sammenheng mellom 
reglementet og skolemiljøet. 

Dette reglementet gjør at også elevers 
mobiltelefoner kan inndras på skolen. 
Inndragningen vil kunne skje ved ulovlig 
bruk av mobiltelefonen – det vil si ulov - 
lig i henhold til det reglementet som 
skolen har innført. Dette vil altså variere 
fra skole til skole. 

At lærere i Oslo-skolene nå skal kunne 
inndra en mobiltelefon som brukes 
ulovlig i henhold til skolens regler for 
bruk av slikt, betyr at mobilreglene 
strammes kraftig inn. Ved noen skoler er 
regelen at mobiltelefonen skal være av - 
slått og ligge i sekken gjennom hele dagen. 
Noen samler inn telefonen når timen 
starter og så får elevene disse tilbake etter 
timens slutt. Noen får bruke den i peda - 
gogisk sammenheng, mens andre lar den 
ligge i et låsbart skape hele skoledagen. 
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Når en elev har brutt dette lokale regle - 
mentet, kan læreren inndra telefonen for 
en periode, men aldri lenger enn skole - 
dagen varer. 

Elevorganisasjonen for Oslo-skolene 
uttrykker til Aftenposten i et intervju: 

– Vi mener at inndragning av en per - 
sonlig eiendel er en såpass stor inngripen at 
det er vesentlig at elevers stemme blir hørt. 
Det burde vedtas i samråd med elever og 
elevråd på hver enkelt skole i stedet for et 
overordnet kommunalt vedtak.

Gevinsten ved de skolene som har 
totalfri fra mobilen gjennom hele skole - 
dagen, vil sannsynligvis være at elevene 
snakker sammen i stedet for å sitte med 
nesa i hver sin mobilskjerm. Lærere 
mener at dette også kan være mobbe-
forebyggende da ingen har mulighet for 
å ta bilder av hverandre eller skrive nega - 
tive innlegg på sosiale medier i løpet av 
skoledagen. Det viktigste argumentet fra 
lærerne er likevel at elevene ikke blir 
distrahert i undervisningen. Den infor - 
masjon man skal få i skolen, slipper altså 
å konkurrere med morsomme videoer på 
YouTube eller oppdateringer fra sosiale 
medier.  

Vi vet at det som har med skole, lekser 

og det som må gjøres, ofte er det som 
viker for det som er mer lystbetont for 
oss. Det er derfor mange barn og unge 
trenger hjelp til å velge det bort. De 
trenger hjelp til å styrke cortex slik at de 
en dag selv kan velge det bort på en 
naturlig måte.

Selvregulerende barn
Det har vært mye snakk om at hjernen 
er plastisk – det vil si foranderlig – de 
siste tiårene. Før det fikk vi høre at men - 
nesket var født med et visst antall hjerne - 
celler og at de som var borte, for alltid 
var tapt. Det var heller aldri snakk om at 
man kunne endre den fysiske hjernen på 
noen måte.

I dag vet man at dette var feil. Hjer - 
nen er det mest plastiske organet i vår 
kropp. Plastisitet betyr blant annet at når 
man gjør noe ofte, så skaper dette sterke 
spor – som motorveier – i hjernen, mens 
det som brukes lite, dovner bort og blir 
til slutt til igjengrodde stier. Det er med 
andre ord slik at man kan ivareta en funk - 
sjon ved å bruke den mye. Jo mer man 
altså snakker med andre mennesker i 
virkeligheten, jo flinkere blir man til det. 
Jo mer man bruker tekniske verktøy, jo 

sterkere blir man på det. Begge deler er 
viktig i vår verden av relasjoner og tek - 
niske innretninger. 

Det sier seg selv at det er viktig at de 
voksne hjelper barna til å balansere 
mellom disse måtene å omgås hverandre 
på. Og det sier seg selv at barn og unge 
har lettere for å ty til den nye teknolo-
gien til å oppholde seg i den virtuelle 
virkeligheten. At dette har fått bre om 
seg, viser de årlige undersøkelsene som 
Medietilsynet har gjennomført over en 
rekke år.

«Barn og medier»
undersøkelsen
Hvert år gjennomfører Medietilsynet en 
undersøkelse om barn og unges medie-
hverdag. Det er noe som har blitt gjort 
siden 2003.

Tall fra årets og tidligere undersøkel-
ser viser at fra 2014 til 2018 har antall 
9–11-åringer med egen smarttelefon, økt 
fra 67 til 87 prosent. Antall unge mellom 
12 og 14 år som har smarttelefon er nå 
oppe i 97 prosent og alle 15- og 16 år - 
inger har en slik telefon, viser årets under - 
søkelse.

Det man ikke trenger undersøkelser 
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for å finne ut, er at barn og unge i dag 
bruker telefonen sin ekstremt mye. Man 
kan bare se seg rundt i det offentlige rom 
– så ser man at det er mange som sitter 
med nesa i mobilskjermen uavbrutt. 
Undersøkelsen om barn og medier, under - 
streker dette. Mange av dem som ble 
spurt om tidsbruken gjennom undersø-
kelsen, sa faktisk at de opplever at de 
bruker for mye tid på mobilen. Det er 
for eksempel over 50 prosent som sier at 
de brukte den to timer eller mer dagen i 
forveien for undersøkelsen. Mange barn 
bruker mer tid på mobiltelefonen enn på 
familien sin. Dette er også et spørsmål 
som har blitt stilt tidligere i barn-og-
medier-undersøkelsen. Sammenlignet 
med undersøkelsen i 2016, har det vært 
en økning i andelen barn som mener de 
bruker for mye tid på mobilen og sosiale 
medier. 

Ni av ti mellom 9 og 18 år bruker ett 
eller flere sosiale medier. Fra 12-årsalder 
til jenter og 13-årsalderen til gutter, bruker 
nesten alle sosiale medier. Det har vært 
en eksplosiv vekst siden man startet disse 
undersøkelsene. Det har også vært en 
eksplosiv vekst med bruk av sosiale 
medier hos voksne. 

Voksnes forhold til skjermbruk
Det er sannsynlig mange foreldre som 
ønsker at barna skal bruke mindre tid på 

skjermen enn de gjør i dag. Foreldre har 
alltid vært opptatt av at barna skal fylle 
dagen med sunne og oppbyggende akti - 
viteter, og skolen har tradisjonelt også 
betydd mye for foreldre. Det sier seg selv 
at når skjermbruken går opp, går tiden 
til å gjøre de aktiviteter som mange for - 
eldre ønsker at barna skal bedrive, ned. 

Samtidig er det slik at mange voksne i 
dag, også bruker mye tid på å sitte med 
nesa i skjermen. Da blir det feil hvis man 
skal kjefte på barnet på grunn av over - 
dreven skjermaktivitet. Det kan derfor 
godt tenkes at mange har satt seg selv ut 
av posisjon for å irettesette barna for 
dette. Det faller i hvert fall på sin urime - 
lighet at en forelder med nesa i skjermen 
– og kanskje uten å se opp – roper til 
sønn eller datter at de må se til å gjøre 
noe annet enn å sitte med mobiltelefonen.

Det kan likevel virke som om det er 
blitt en større bevissthet rundt proble-
met med overaktiv skjermtitting hos de 
voksne – og at det blir tatt noen grep. 
Apples nyeste Iphone har kommet med 
flere verktøy for kontroll av hvor mye tid 
som går med på sosiale medier. I august i 
år lanserte Facebook og Instagram funk - 
sjoner som skal hjelpe oss i å begrense 
tiden som brukes på sosiale medier. Dette 
går ut på at brukerne kan sjekke hvor 
lang tid de de har brukt på en app. Man 
kan også legge inn en påminnelse når 

man har brukt mediet så og så lang tid. 
Det var kanskje overraskende for 

mange at dette trekket kom fra Facebook 
selv. Da skal vi huske på at de er avhen-
gig av brukernes og samfunnets tillit, og 
de gjør derfor ikke dette for å ha omsorg 
for brukerne. De har i mange år blitt 
kritisert for måten de sosiale mediene er 
lagd for å påvirke oss negativt. Facebooks 
nye funksjoner for begrensning skal være 
utviklet i samarbeid med eksperter på 
psykisk helse. 

Avsluttende betraktninger
Pendelen har en tendens til å svinge fra 
en side til en annen. En gang i tiden var 
det tøft å røyke, og det ble til og med 
røyket på diskusjonsprogrammer på TV. 
I dag ler vi av dette, og det er faktisk blitt 
flaut for mange å tenne seg en sigarett på 
offentlig sted. Det måtte noen sterke 
voksne stemmer til for å komme dit.

Kanskje det i framtiden også blir flaut 
å være den som alltid må sjekke mobil-
telefonen for å være oppdatert på hva 
som skjer på sosiale medier. Da må det 
også her være noen som går foran og tar 
noen upopulære avgjørelser på vegne av 
barn og unge. Der virker det som mange 
nå har kommet. Det viktigste foreldre 
imidlertid kan gjøre, er å gå foran som 
gode eksempler og få sin egen nese opp 
av «Nosebook».


