			 NYHETSBREV
NR. 20 - DESEMBER 2019

VELKOMMEN 2020!
Vi er på god vei inn i et nytt tiår, og vi som jobber i Barns sosiale utvikling ønsker å benytte denne
anledningen til å sende dere en hilsen og en liten oppdatering om hva som skjer i prosjektet.
2019 ble året da vi fikk mulighet til å
ta opp igjen kontakten med alle dere
familier som vi har fulgt siden barna
deres var 6 måneder gamle. Vi er utrolig
glade og takknemlige for de mange positive tilbakemeldingene vi har fått og for
alle dere som har sagt ja til å være med
videre i studien.

Samtykkeskjemaet kan dere fylle ut
elektronisk eller på papir. Ønsker dere
å få tilsendt en ny lenke eller et papirskjema ta kontakt med vår forskningskoordinator Görel Bringedal (tlf. 915 27
428; e-post: g.e.bringedal@nubu.no).

Vi vet at tiden er knapp og at oppgavene
er mange – allikevel er det til nå godt
over 900 foreldre som har samtykket
til videre deltakelse. En stor takk til alle
dere som har sendt oss samtykkeskjemaer og fylt ut spørreskjemaer! Dere
bidrar til at vi får ny og viktig kunnskap
om barn og unges utvikling helt fra
spedbarnsalderen og inn i ungdomsalderen.

Temaer som omhandler barn og unges
trivsel, helse og utvikling er stadig på
dagsordenen, og virker å være mer
aktuelle enn noen gang. Dette dreier
seg om alt fra stress og press, skole
og læring, mobbing og utenforskap,
kroppspress og trening; men også mer
positivt vinklede temaer som det at de
fleste unge synes å være gode venner
med sine foreldre, og at mange i det
store og hele trives godt med livene
sine.

Vi håper selvsagt at så mange som
mulig vil samtykke til fortsatt deltakelse.
Samtidig ønsker vi å minne dere på at vi
trenger samtykke fra alle foreldre som
har foreldreansvar for barnet, selv om
det bare er én av foreldrene som ønsker
å svare på spørreskjemaer. Grunnen til
dette er de nye personvernreglene som
ble innført i Norge fra juli 2018.

I prosjektet Barns sosiale utvikling har
vi informasjon om barnas aller tidligste
helse, utvikling og trivsel. Vi har derfor
gode muligheter til å finne nærmere ut
av hvilke tidlige forhold som synes å ha
særlig betydning for hvordan barna har
det når de etter hvert kommer opp i
ungdomsalderen. Disse dataene er
derfor helt unike!

I dette Nyhetsbrevet, som er det tjuende
i rekken, kan dere lese mer om et stadig
tilbakevendende tema for dagens
barnefamilier, nemlig skjermbruk.
Videre kan dere få med dere noe av det
som opptar Tracy Vaillancourt. Hun er
en av våre nye internasjonale
samarbeidspartnere, og er professor ved
University of Ottawa i Canada.
Vi ønsker dere alle en god jul og et
spennende 2020!
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SKJERMTID
Blir 12-åringen min avhengig av skjermen hvis jeg lar han få være på nettbrettet hver dag? Hva driver
egentlig datteren min og venninnene hennes med på sosiale medier? Og - bidrar spillingen sønnen min
holder på med til at han får ekstra god digital kompetanse eller blir han mest av alt sosialt isolert og i
dårlig fysisk form?
Dette er spørsmål foreldre stiller seg selv
stadig vekk. Nylig kunne vi lese at
digitaliseringsminister Nikolai Astrup
mener at foreldre ikke bør gi barna sine
smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen.
Skuespiller Ane Dahl Torp har også vært
ute og etterlyst en bevisst holdning fra
skolens side om at elever på barnetrinnet ikke skal bruke sosiale medier.
En rapport fra Medietilsynet fra 2018
viser imidlertid at langt på vei de fleste
av dagens 9-åringer har egen smarttelefon (ca. 80 %), og ved 13-års alder
har så godt som alle det (99 %). Det er
også 93 % av alle 9-åringer som spiller
dataspill, både gutter og jenter. Hva
gjør denne stadige tilgangen til digitale
plattformer med barna våre?

Digitale ferdigheter
Samtidig som mange foreldre - kanskje
forgjeves – prøver å begrense skjermtiden hjemme, er nettbrettet i økende
grad blitt en naturlig del av barnas
skolehverdag. Digitale ferdigheter
regnes faktisk som én av fem likestilte
grunnleggende ferdigheter som skolen
skal legge til rette for og støtte
utviklingen av – de andre fire er lesing,
skriving, regning og muntlige ferdigheter. Og med de nye læreplanene som
skal gjelde fra august 2020 blir digitale
ferdigheter vektlagt i enda større grad.
Det betyr for eksempel at elevene skal
lære programmering i tillegg til god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjonssikkerhet. Når vi vet at barn og
unge før eller siden blir eksponert for
sosiale medier, at de må forholde seg til

internett som en viktig kunnskapskilde
og at stadig flere tjenester er nettbaserte, er det helt nødvendig at de lærer seg
god digital dømmekraft, kildekritikk og
sikkerhet. Vi vet allikevel lite om hvilken
effekt det har på elevenes læring at
stadig mer av undervisningen skjer på
digitale plattformer. Kunnskapsminister
Jan Tore Sanner kommenterte nylig
resultatene fra den siste PISA-undersøkelsen der omtrent 5800 elever fra
250 skoler i Norge har deltatt (se www.
udir.no).
Her kartlegger man 15-åringers kunnskaper i lesing, matematikk og naturfag.
Resultatene viser at leseferdighetene
til norske skoleelever går ned, og mens
15-åringene bruker mye tid på internett,
sosiale medier og spill i fritiden bruker
de tilsvarende mindre tid til å lese.

Vil du motta en ny lenke til et elektronisk
samtykkeskjema eller få tilsendt et papirskjema
per post, ta kontakt med Görel Bringedal
(tlf. 915 27 428; g.e.bringedal@nubu.no).
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Små barn og skjermtid
Når det gjelder de minste barna, er det
mye som tyder på at man ikke skal ha
fri flyt av skjermbruk. Verdens helseorganisasjon (WHO) kom tidligere i år
med klare råd: Mens barn under ett år
ikke bør sitte foran skjerm i det hele
tatt, bør de mellom to og fem ha maks
én times skjermbruk om dagen. En
ny norsk forskningsartikkel, basert på
studien Tidlig trygg i Trondheim, viser at
mye skjermbruk blant barna da de var
fire, seks og åtte år gamle, var knyttet
til at de hadde noe større vansker med
å forstå egne og andres følelser, såkalt
emosjonsforståelse.
Forskerne antyder at barna som bruker

mye tid på skjerm går glipp av aktiviteter
og samspill med familie og venner som
er viktige for å kunne utvikle slike grunnleggende sosiale evner. Men å holde
barna helt borte fra digitale plattformer
er sannsynligvis heller ikke veien å gå.
Kanskje handler det vel så mye om at vi
ikke overlater barna og skjermen(e)
til seg selv, men at vi som foreldre tar
aktivt del i det barna ser på og driver
med på skjerm – akkurat som vi gjerne
tar del i og snakker om andre interesser
barna våre har.
Store barn og fritid
Det å være interessert i spillingen og det
de unge ellers driver med på nettet, er
noe mange fagfolk også har trukket fram
som særlig viktig når barna blir eldre.
Gjennom å vise interesse for og å ha
kunnskap om hva både spillene og
aktivitetene på sosiale medier innebærer, er det kanskje lettere å få
forståelse for barna og å sette fornuftige
grenser.
For det er mye som tyder på at det kan
være vanskelig for barn og unge å
regulere skjermbruken og aktivitetene
selv.

Det rapporteres f.eks. om økt forekomst
av søvnproblemer blant ungdom,
og forskning tyder på at skjermbruk før
leggetid kan være med på å forstyrre og
ødelegge nattesøvnen. Vi hører om
ungdom som forteller at de alltid må
være logget på sosiale medier – i frykt
for «å gå glipp av noe» hvis de logger seg
av.
Og i en helt fersk forskningspublikasjon
rapporterer Verdens helseorganisasjon
(WHO) at ungdom i dag er så lite fysisk
aktive at det er helseskadelig – der den
økte bruken av skjerm blir dratt fram
som en av forklaringene.
Samtidig diskuterer forskerne om det
faktisk er sånn at ungdom beveger seg
mindre nå enn før, og at sammenhengen
mellom databruk og fysisk aktivitet ikke
nødvendigvis er så enkel og selvsagt
som det man kunne tro.
I det store og hele vet vi for lite om hva
bruk av digitale plattformer – hjemme
og på skolen – har å si for ulike sider ved
barn og unges trivsel og utvikling. Dette
er et nytt og viktig tema som diskuteres
blant fagfolk, i media, på politisk nivå, og
i de mange familier. Vi kan imidlertid slå
fast med stor sikkerhet at skjerm, sosiale
medier og nettspill har kommet for å bli.
I Barns sosiale utvikling har vi da også
spurt om ulike typer skjermbruk fra
barna var små og opp i skolealder.
I den pågående datainnsamlingen spør
vi både dere foreldre og alle barna om
egen skjermbruk.
Vi ser derfor fram til å kunne bidra med
viktig kunnskap om hvordan skjermtid – og bruk er relatert blant annet til
utvikling av barns sosiale kompetanse,
sosiale tilhørighet, og til deres skoleferdigheter.

Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som følger ca. 1150
småbarnsfamilier fra barna er 6 måneder gamle. Familiene kommer fra
Drammen, Porsgrunn, Tinn, Bamble og Skien. Kunnskapen skal brukes
til å bedre oppveksten for barn gjennom nye tiltak som fremmer utvikling
av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker, enten i familien, i
barnehagen eller på skolen. Prosjektet startet opp i 2006 i regi av NUBU.

BETYDNINGEN AV TILHØRIGHET FOR BARN OG UNGE

Why is belonging so important to
teenagers?
– There are a lot of things that are
important for teenagers, the one
area of their life that is typically
at the top of the list is their peer
relationships. We are biologically
programmed to belong and so when
this innate need is not met, people
tend to either get sad or mad. Teenagers are particularly sensitive to
cues of not belonging, which might
be why we see so many mental
health problems associated with
peer rejection in this age group.
What are your reflections upon
teenagers and the use of social
media and screen time?
– Teenagers want to connect with
others so the use of social media
is good for that. But there is also a
dark side to social media use. Studies show that teens who use social
media the most are the ones who
are more likely to be depressed and
sleep deprived. With this in mind,
using social media in moderation
is good for relationship promotion,
but too much use is not good for a
person’s health.

Tracy Vaillancourt har i mange år vært
en ledende forsker innen barn og unges
livskvalitet og psykiske helse. Hun
har særlig fokusert på betydningen av
tilhørighet, og på langtidskonsekvenser
av -og mekanismer bak mobbing og
utenforskap blant barn og unge. Noe av
det Tracy er spesielt opptatt av er det
hun kaller for «defenders», eller «forsvarere» på norsk. Dette er barn og
unge som typisk forsvarer og står opp for
sine egne rettigheter. Minst like viktig er
imidlertid at de også gjerne står opp for
og forsvarer andre barn som kan være
sosialt utsatte. Barn som er «forsvarere»
har typisk høy relasjonskompetanse,
som betyr at de blant annet evner å
omgås andre, skaffe seg venner, og å
samarbeide.

Tracy tror at vi gjennom å vektlegge
barns sosiale- og emosjonelle kompetanse i de tidlige skoleårene, kan
bidra til å forebygge mye konflikter og
mobbing.

How can parents help their children to
become good peers and defenders?
– A good parent is one that sets limits
that are coupled with support. In other
words, good parents have a positive
supportive relationship with their child,
which they achieve while also enforcing
rules and setting limits and expectations. Parents can help their children
become good peers by modeling caring
relationships and by monitoring their
social interactions. Children are learning
how to get along with different types of
people and so they require guidance on
how to be a good friend, how to stand up
for their rights and the rights of others,
and how to manage conflict.

What motivates you in your own research?
– I am fundamentally opposed to the
abuse of power and so my research is
motivated toward reducing the negative impact the abuse of power has on
children and adolescents.

Can you name some well-known
persons whom you believe are great
defenders?
– I think Greta Thunberg is a good
defender. It may not seem obvious because her focus is on saving the planet
but her motivation for doing this is to
make sure her peers and future generations have a habitable world. This takes
a lot of courage, conviction, and empathy - the qualities of good defenders.

Tracy, som bor i Canada og er professor
ved University of Ottawa, er en betydelig
kapasitet innen dette forskningsfeltet.
Vi er svært glade for at hun er en av våre
internasjonale samarbeidspartnere som
skal jobbe sammen med oss i årene
framover.
Da hun nylig var på Norgesbesøk tok
vi en liten prat med henne om temaer
som engasjerer henne. Vi har valgt å
presentere samtalen på engelsk for ikke
å endre for mye på innholdet.

What do you hope to get out of the
BONDS* project?
– A cross-national comparison is
important for designing interventions
programs that help improve mental
health problems and reduce aggression.
Comparing across countries allows us to
see what are the common factors that
may be amenable to intervention and
what is unique for each country and try
to figure out why this is the case. My
plan is to continue to collaborate with
the BONDS project and to start looking
at the long-term outcomes of good and
poor peer relationships in childhood on
adult functioning.

*BONDS er den engelske forkortelsen på Barns
sosiale utvikling.
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