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1913-2015 barn – medier - beskyttelse 

 



Barnets rett på beskyttelse mot skadelig påvirkning fra 
levende bilder  

 

• Grunnloven §100 

    Forhåndssensur og andre forebyggende 

forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er 

nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig 

påvirkning fra levende bilder.  



FNs konvensjon om barnets rettigheter 1989/91  

Art 13.  

    Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal 

omfatte frihet til å søke, motta og meddele 

opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til 

grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på 

trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som 

helst uttrykksmåte barnet måtte velge.  

 



FNs konvensjon om barnets rettigheter 1989/91 

Art 17.  

Partene erkjenner massemedienes viktige rolle og skal 

sikre at barnet har tilgang til informasjon og 

stoff fra forskjellige nasjonale og internasjonale kilder, 

særlig de som har som formål å fremme barnets 

sosiale, åndelige og moralske velferd og fysiske og 

psykiske helse. For dette formål skal partene: 

    blant annet  

.  

 



FNs konvensjon om barnets rettigheter forts. 

    oppmuntre utviklingen av egnede retningslinjer for å 

beskytte barn mot informasjon og stoff som er 

skadelig for barns velferd, idet bestemmelsene i 

artiklene 13 og 18 tas i betraktning 



Lov om beskyttelse av mindreårige mot 
skadelige bildeprogram 01.07.2015 

 

 

    Bildeprogram- et sett av levende bilder, med eller 

uten lyd, som utgjør en avgrenset enhet 

    Omfatter kinofilm, tv programmer, DVD… 

Aldersgrenser basert på skadelighetsvurdering 

    Retningslinjer 



Retningslinjer for aldersgrenser 

• Egenskaper ved filmen (bildeprogrammet): tema, 

sjanger, stemning/atmosfære, effektbruk, trygge 

/utrygge karakterer, virkelighetsnært/fjernt ….  

 

• En film med 6-årsgrense kan inneholde enkelte 

mørke, dramatiske eller noe truende scener. Den kan 

også inneholde korte innslag med kraftige lyd og 

bildeeffekter. 

  

    



Hvor skal (alders)grensene gå? 



  

 



 Skadelig for aldersgrupper? 

 



Aldersgrenser som beskyttelsestiltak 

• Barn (gutter og jenter) med samme alder er 

emosjonelt og kognitivt på samme nivå 

• Barn i samme alder er opptatt av det samme, lever 

like liv 

• Barn i samme alder opplever samme uttrykk likt 

• Barn i samme alder er redd for det samme 

• Barn i samme alder har lik mediekompetanse 

• Barn i samme alder har lik medieerfaring 

• Osv. 



Aldersgrenser som beskyttelsestiltak 

• Ledsagerordningen:  

    barn 3 år under fastsatt aldersgrense adgang kino i 

følge med voksen 

• Aldersgrenser:  

• praktisk forenkling  

• baserer seg på gjennomsnittsbarn 

• kan aldri bli ”korrekt” for alle 

• Barn abstrakt- historisk tid og kulturell sammenheng   

 

 

 

 



Medietilsynets grunnholdning til barn 

• Medborgere og subjekter i det norske demokratiet  

• Ytringsfriheten gjelder også barns mulighet til å ytre 

seg i saker som angår dem  f. eks regulering av 

medier 

• Barn er ikke barn i kraft av hva de mangler 

• Barn eier sine egne medieerfaringer, 

medieforståelser og medieopplevelser og må få sette 

ord på dette – bruke sitt språk 

 

 



Medietilsynets kunnskap om barn og medier 

• Trygg bruk undersøkelser 

• Barn og medier undersøkelser 

• Småbarn og medier 

• Foreldre og medieregulering 

 

• Kunnskap og kompetanse hos Medietilsynets 

medarbeidere 

 



Topp 5 av 20 mulige innholdskategorier ( film, TV, spill) 
som opprører barn 9-16 år 

• Seksuelle overgrep 

• Når dyr lider eller er syke 

• Mobbing 

• Nå mennesker har det vanskelig, lider eller er syke 

• Ulykker og dødsfall 



Barnepanel 2007-2015 

 

• Avtaler med skoler/lærer/klasse/foreldre i 

nærområdet 

• 4 panel i året 

• Etiske begrensninger 

• Planlegger temaer/fokusområder 



Hvorfor barnepanel? 

 

• Barns medieerfaringer endrer seg raskt 

• Gir oss ny og ofte uventet informasjon om hva i 

filmen som engasjerer, er ubehagelig, vanskelig 

• Gir oss tilleggsinformasjon om barns erfaringer med 

film, tv og spill  

• Vi erfarer at en og samme aldersgruppe består av 

barn med ulik modenhet og refleksjonsevne, ulike 

interesser, ulike preferanser  

 

 

 

 

 



Barnepanelenes betydning   

• Får aldri konsekvenser for vedtak om aldersgrenser 

• MEN 

• Gjør oss mindre skråsikre på vår ekspertise 

• Vi minnes på at aldersgrenser dekker over store 

individuelle forskjeller 

• Tar det med oss i rådgivningsarbeid  

• ”Føre var” prinsippet 

 



Europeisk fokus ”risk & resilience” 

• Global distribusjon – utvidet tilgang til alle 

medieuttrykk 

• Utsetter barn for risiko og barn oppsøker risiko 

• Regulering er vanskelig/umulig  

• Svaret er styrke barnets motstandsdyktighet 

• Barn må bli navigatører 

• De må øve seg i å ta gode valg  

 



Barns motstandskraft 

• barns beredskap og bevissthet om medienes 

virkemåter og oppgaver må økes.  De må settes 

bedre i stand til både å utnytte fordelene denne 

utviklingen kan gi dem, og å verge seg mot de 

negative sider den kan ha.  Derfor bør massemedier 

på en helt annen måte enn i dag, trekkes inn i skole 

og undervisning.  Det må oppøves en evne til valg og 

vurderinger gjennom mediekunnskapsundervisning 

(NOU 1983: 3, 34). 

 



Beskyttelse – fra staten til individet 

• Fra 1913 – hva lærer barn av filmen 

• NOU 1983 – hva lærer barn om filmen 

• Abstrakte objekter for påvirkning - barn subjekter som 

skaper mening selv!  

• De er aktivt med å reflektere og kritisere, lytter til 

andres opplevelse og forståelse 

• Barnepanel skaper balanse i systemet  

• Medietilsynet – staten blir en aktiv lytter – ikke kun en 

som beskytter    

 



Takk for oppmerksomheten! 

 















 





 






