
Åpning av sosialpedagogisk konferanse 
M tema:Barn og ungdoms digitale hverdag, med oppmerksomhet på 
dataspill. 
Kjære alle sammen 
 
Velkommen til en viktig dag, velkommen til en viktig konferanse. 
I forrige uke kunne vi lese om Magnus som i 10 år, gjennom hele 
ungdomstiden sin, har brukt livet på dataspill. Fra han var 10 til han 
var 20 brukte han all tid utenom skolen på dette, på rollespill og på å 
skape seg sin egen digitale virkelighet. 
 
Det gikk på psyken løs for Magnus til slutt, men heldigvis har han 
fått hjelp, og heldigvis har han hatt et støtteapparat bak seg som 
nektet å gi opp. Mammaer er som regel gode på nettopp dette.  
 
 
 
 
Dessverre er ikke historien om Magnus enestående. Det finnes 
mange Magnuser rundt oss, og sannsynligvis finnes det en del av 
dem også i Harstad. 
 
Derfor er denne konferansen så viktig. Det er viktig å rette fokuset 
mot noe som er kommet for å bli, enten vi liker det eller ikke. Noen 
påsto at internett var et blaff, da dette kom, og vi er vel også nødt til 
å ta inn over oss at den digitale hverdagen er her for å bli. 
 
Det som er helt sikkert er at vi ikke vet hva fremtiden bringer. 
Dataalderen har en annen tidsregning enn oss dødelige mennesker, 
og den tidsregningen går adskillig fortere enn våre egne dager og 
timer. Vi rekker ikke henge med på utviklingen.  
 

I tillegg er det også slik at våre barn og unge har fått dataalderen inn 
med morsmelka og kjenner utviklingen mye bedre enn oss som er 
midtveis i livet og vel så det. Fra gutte- eller jenterommet har våre 
ungdommer tilgang til hele verden, helt uten at vi voksne aner hva 
som foregår. Mine egne barn tok i bruk sosiale medier da de som 12-
åringer skulle flytte til Harstad. På de to månedene fra de visste 
hvilken skole de skulle gå på i Harstad og til vi flyttet hit fra 
Tønsberg hadde de knyttet mange bekjentskaper her og fått nye 
venner gjennom sosiale medier. For fem år siden het det Nettby. 
Så en digital hverdag kan gi muligheter for de unge, men det kan 
også være en fare. Digital mobbing er sterkt økende. 
 
 
 
 
 
 
 
Som sikkert mange av dere vet har vi i Harstad et prosjekt om digital 
mobbing. Dette kom i stand etter en konkret episode. Jeg er glad for 
at dette er kommet i stand. Men jeg har også selv vært vitne til at  
ungdommene selv setter i gang egne reaksjoner på at det mobbes på 
nettet. En guttegjeng jeg kjenner reagerte tvert da deres kompis ble 
mobbet på Facebook, de reagerte med avsky, kastet ut mobberen og 
meldte fra til Facebook, som stengte vedkommendes profil.  
Det er dit vi må komme, at barn og unge selv ser hva som er 
akseptabelt eller ikke. 
 
Uansett, jeg kunne snakket meg varm om dette, men jeg skal 
overlate podiet til de som kan dette bedre. Jeg ønsker dere en flott 
konferanse og sier bare;  
Jeg heier på dere !      Lykke til! 


