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Dialog på tvers av generasjoner 

På Digital Media & Learning1 fant jeg en interessant rapport2 som omhandler dialog på 

tvers av generasjoner. Tema var etiske spørsmål knyttet opp mot vår digitale tidsalder – 

og jeg har skrevet en rask oversettelse av innholdet i rapporten. Jeg synes kanskje noe 

av det mest interessante er uttalene fra hhv voksne og unge opp mot de ulike 
spørsmålene som ble stilt: 

Til tider kan det føles som dagens unge driver rundt i en underlig, digital verden. Foreldre 

og lærere gir den rettledningen de kan mens de strever etter å finne/få mening i alt. Hvis 

voksne ønsket å lære fra de unges erfaringer og gi dem den rettledningen de trenger – 
da er dialog på tvers av generasjoner kritisk. 

Dagens unge er innbyggere i nye digitale områder som er ukjent land for de fleste 

vokstne. Disse områdene gir muligheter for kreativitet, samhandling og er et samfunn i 

seg selv – samtidig som ufordringene er usynlige for voksne eller de blir blåst opp til 
uvirkelige dimensjoner. 

Det kan være vanskelig for foreldre, lærere og andre voksne å snakke om disse 

utfordringene med de unge, særlig hvis de føler seg mindreverdige/mindre 
kunnskapsrike enn de unge. De unge navigerer rundt uten anstrengelser. 

Hvordan tenker egentlig voksne rundt etiske tema i den digitale tidsalderen? Voksne 

utøver strenge og konsistente mønstre i forhold til moral og etisk tenking rundt digitale 

dilemma. Etter hvert som de unge deltar i større grad med tidligere debutalder blir det 

mer viktig at voksne hjelper dem med å tenke på onlinelivet både moralskt og etisk – slik 

at de kan opptre som moralske og etiske digitale innbyggere..for sin egen framtid, for 

andres framtid og for samfunnet. 

Å være online er en sosial møteplass på samme måte som lekeplassen eller 

klasserommet – vi finner samme sosiale interaksjon begge plasser…men med nye og 
sannsynligvis distinkte etiske utfordringer. 

Identitet; hvordan man oppfører seg, uttrykker seg og utforsker egen identitet 
online 

Unge: Folk er forskjellige fordi de ønsker å være det. Hvorfor skal man fortsette å 

være seg selv når man kan være en man ønsker å være? Det er akkurat som når 

man velger det peneste/beste bildet av seg selv når man laster opp bilde i 

brukerprofilene. Vi trenger ikke være oss selv..vi har frihet til å være den vi 

ønsker å være. 

Voksne: Jeg tror det er viktig at man er seg selv – både online og offline. Det 

gagner ingen å prøve å være noen annen. 

I oppveksten eksperimenterer man med egen identitet, det er en del av utviklingen. På 

samme måte som man prøver ut frisyrer og klær prøver man ut ulike utrykksformer i 

blogg, video, spill og virtuelle verdener. Nettsamfunn er nyttige i slik utforsking, det gir 

verktøy for rollespill, refleksjon og tilbakemeldinger. Men man kan også krysse en grense 
– man kan skade seg selv og andre gjennom måten man uttrykker seg på. 

                                                 
1
 http://digitallearning.macfound.org/site/c.enJLKQNlFiG/b.2029199/k.94AC/Latest_News.htm 

2
 http://www.macfound.org/atf/cf/%7Bb0386ce3-8b29-4162-8098-e466fb856794%7D/DML-FOCUS-

DIALOGUE-REPORT-0910.PDF 

http://digitallearning.macfound.org/site/c.enJLKQNlFiG/b.2029199/k.94AC/Latest_News.htm
http://www.macfound.org/atf/cf/%7Bb0386ce3-8b29-4162-8098-e466fb856794%7D/DML-FOCUS-DIALOGUE-REPORT-0910.PDF
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Privatliv; hvor, når og med hvem deler man personlig informasjon online 

Unge: Jeg ser ikke nettsamfunn som skremmende, jeg ser dem som muligheter. 

Du får tilgang til millioner av mennesker. Det er bare skremmende dersom du ikke 

vet hva du gjør, og med en gang du skjønner hensikten med et nettsted er det 
enkelt å bruke den riktig for å få mest mulig ut av den med minimal risiko. 

Voksne: Jeg tror det vanskeligste generelt er at man har ulikt syn på pirvatliv. For 

meg betyr privatliv bare å dele med de jeg velger å dele med – og det er ikke 

mange. Å utlevere seg selv på nettet gjør at jeg ikke har kontroll, jeg har ingen 

garantier. Du har ikke noen følelse med hvordan andre vil se deg. For meg er ikke 

det privatliv, det er ekstremt ofisielt. Jeg synes det å miste kontroll og ikke å vite 

er skremmende. 

Unge: Det er sant at online har man noe anonymitet, men å tror at alle er eller 

kan være onde er en slags paranoid holdning. 

Voksne: Jeg ønsker ikke at mine barn møter noen de har møtt på nettet uten at 

det skjer i kontrollerte former. Selv om situasjonen er harmløs har den potensiale 

til å være risikofylt. Å treffes sammen med venner på offentlig sted er en god ide, 

og jeg vil aldri la dem treffe andre alene. 

Meningene skifter raskt, fra tidligere å være anonyme og forsiktige har vi nå begynt å 

endre oppfatning av hva som skal være offisielt og hva som skal være privat. Det er 

store forskjeller mellom tenåringer og voksne, de unge formidler sitt privatliv lettere 

online enn voksne.I forhold til “å være venner” i nettsamfunn syntes de voksne at dette 

var greiere enn tenåringene – de unge deler nok gjerne, men med sin egen 

aldersgruppe. De unge ser også på privatliv som et individuelt og ikke et kollektivt 
ansvar. 

Troverdighet; hvordan vi skaper troverdighet knyttet til egen person og hvordan 
vi tror på både mennesker og informasjon vi finner online 

Når vi er online må vi hele tiden forholde oss til spørsmålet om vi kan stole på nettsiden, 

og også hvem skal vi stole på og hvordan skal vi finne ut hvem i skal ha tillit til. Online er 

definisjonen av troverdighet gjerne annerledes enn den vi finner ellers – hvem er 

ekspert, integriteten til informasjonen vi finner. På nettet er det få eller ingen barrierer 

for alle til å ha en mening og til å dele sin kunnskap. Åpenheten kan derfor bli misbrukt. 

Det er viktig å tenke kritisk rundt informasjonskilder, og også være kritisk i forhold til 
individer man kommuniserer med. Å skape egen troverdighet er også viktig kompetanse. 

Opphavsrett og eierskap; hvordan vi behandler intellektuell eiendom og 
praktiserer nedlasting/remixing av innhold 

Unge: Jeg vokste opp med lett tilgang til filmer og musikk gjennom nedlastinger 

fra nettet. Som tenåring har jeg lite penger å bruke på kjøp av musikk/film. 

Vanligvis laster jeg ned ting som jeg aldri hadde tenkt til å kjøpe. Jeg skjønner 
ikke hvorfor alle voksne synes dette er så ille. 

Voksne: jeg forstår synspunktene som blir presentert. Jeg har bestemt at jeg ikke 

skal laste ned illegalt, men dette er et personlig valg. Som lærer kan jeg ikke gå 

foran som et dårlig eksempel, jeg må være sikker på at mine beslutninger kan jeg 

stå for. 
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Voksne: Piratvirksomhet, illegal nedlasting – samme hva du ønsker å kalle det..I 

mitt hode er det like mye stjeling som å gå ut av kjøpesenteret med en CD du 

ikke har betalt for. Kanskje har artisten “for mye penger” eller noe – men gir det 
deg grunn for å stjele? Jeg tror ikke det. 

Unge: Illegal nedlasting er enkelt og fristende og bør derfor ike kalles illegal. Det 

burde være lagt inn en sperre slik at dette ikke var så enkelt. Du kan ikke anklage 

folk som gjør det når det er så tilgjengelig. 

Det er enklere å få tak i innhold nå enn tidligere, og temaet bruk av intellektuell eiendom 

har blitt mer komplekst. I forhold til remixing/bruk av andres eiendom var de unge 

opptatt av å navngi opphavsmann – men dette skyldtes mest frykten for å få trøbbel. De 

voksne var også opptatt av navngivelse, men ingen av de voksne nevnte fykt for 
negative sanksjoner som motivasjon for navngivelsen. 

Deltakelse; ansvarlig oppførsel i nettsamfunn 

Voksne: Det er viktig på alle stadier i livet å oppføre seg moralsk uansett 

konsekvens. Viktigheten av ditt ord og omdømme er alt, det samme er å oppføre 

seg rettferdig og redelig. Dersom du i et onlinespill selger noe verdiløst til en ny 

spiller vil du kanskje ha det litt moro, men hvordan vil du føle det hvis du ble 
utsatt for det samme? 

Unge: Jeg tror ikke noen har ansvar for Internett og nettsamfunnene de deltar i 
fordi Internett er en måte å gjøre hva man vil uten å havne i trøbbel. 

Unge: Min rolle som deltaker i onlineverdenen er å bli modig, oppmuntrende, 
samvittighetsfull og sann..en ressurs for samfunnet – akkurat som jeg er offline. 

En av de største overraskelsene for mange i forhold til den digitale verden er deltakelse i 

motsetning til isolasjon og individualisme. Onlineverdenen kan bringe folk sammen på 

nye måter, og vi trenger å forstå denne nye måten å delta på. 

Å komme seg videre. 

 Lag møteplasser hvor samtaler blir sett som verdifulle og hvor deltakerne synes 

det er trygt å dele meninger og erfaringer.  

 Still de rette spørsmålene, de må være relevante for både tenåringer og viksne 

uten at man skal sette aldersgruppene opp mot hverandre.  

 Vær inkluderende.  

Unge: Man kan skape møteplasser når voksne stoler på de unge. Det er opp til de 

voksne å lære ungdommer om ansvarlig bruk av Internett. Når du har fortalt dem alt 
må du stole nok på dem til å la dem navigere selv. 

Vi trenger slike samtaler; om man er lærer i et klasserom eller foreldre på hjemmebane 

– det er viktig å ha fokus på etikken i det digitale livet. Etikken må være laget av barn og 

voksne i fellesskap og uavhengig av teknologisk nivå. Gjennom dialog kan den bli 
eksplisitt (uttalt), reflektiv og inkludere forskjellige synspunkt. 

 


