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Nyhet

Helsesøster Agnes Gjertsen (bildet) og leder ved Bergen vest politistasjonsdistrikt, Monica Johannessen Mørk (bildet    nedenfor), fortalte om utfordringene barn og unge har på nett. (Foto: Kim Bøyum)

Helsesøster Agnes Gjertsen 
og politisjef Monica Johan-
nessen Mørk ber foreldre 
om ikke å være naive.

Av Kim Bøyum
kim@sydvesten.no

Hvorfor deler oppegående ungdom nakenbil-
der av seg selv? Hva vil det si å «pushe likes»? 
Hvorfor er det som skjer Snapchat og Instagram 
avgjørende for selvfølelsen til 12 år gamle barn?

Dette var noe av det helsesøster Agnes Gjert-
sen og leder ved Bergen vest politistasjonsdis-
trikt Monica Johannessen Mørk snakket om 
under Mo-La-seminaret som nylig ble avholdt 
på Quality Edvard Grieg-hotellet på Sandsli.

Både Gjertsen og Mørk møter gjennom sitt 
daglige arbeid noen av de største utfordringene 
for ungdommer som vokser opp i Norge i dag. 
Mye handler om det som skjer digitalt, på nett, 
ved siden av «den virkelige verden».

− Jeg er blitt overrasket veldig mange ganger 

over hvor viktig antall likes er for mange. Men 
jeg merker det jo selv. Hvis vi voksne legger ut 
et nytt profilbilde på Facebook − gud, så deilig 
det er med likes. Dette gjør noe med oss, og slik 
er det med ungdommene våre også, sa Mørk.

Betaler for likes
Hun fortalte at noen ungdommer betaler andre 
for å gå inn og like.

− Det ligger en makt i dette. Likes kan også 
brukes til utestenging og mobbing. Hvis en av 
jentene i en klasse ikke får noen likes, er det 
klart at det er en form for utestenging. Kanskje 
er det en form for mobbing som vi ikke ser. 
Det å bli sett og få feedback på Instagram, på 
Snapchat og andre steder, er viktig for ungdom-
mene. Dagens tilbakemeldingskultur er en 
annen enn da «vi» var unge, sa Mørk.

En del velger å dele lettkledde bilder av seg 
selv, eller de sender nakenbilder for eksempel 
til kjæresten.

− Noen blir villige til å legge ut mer enn de 
innerst inne vet er ok, fordi de har lyst å bli 
sett og hørt. Vi har hørt om skoleklasser der 
kulturen er at den av jentene som tør å legge ut 
«det mest nakne bildet», er den som får mest 

− Ungdommen går av og til lenger enn vi 
tror. Også våre egne barn.
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oppmerksomhet av guttene, sa Mørk.

Altoppslukende
Agnes Gjertsen har i en årrekke job-
bet på helsestasjon for ungdom. Hun 
ser at mange unge får plager av at 

nettet og de sosiale mediene aldri 
stenger.

− Det er døgnåpent, 24/7. For gan-
ske mange blir det altoppslukende. 
Vi som voksne har et kjempestort 
ansvar for å være gode rollemodeller. 

Vi ser, av og til med gru, at våre barn 
tar etter oss. Mobilfri middag, klarer 
vi å gjennomføre det selv? Ikke alltid 
jeg, i hvert fall, medga Gjertsen.

Politisjef Mørk fortalte om 15-årin-
ger som snakker om kjærester som 
de aldri har møtt, men som de har 
kontakt med på nett. Både hun og 
Gjertsen kom med eksempler på 
saker der fortvilte ungdommer har  
satt seg selv i svært problematiske 
situasjoner.

− Gjelder våre egne
En jente på videregående skole hadde 
hatt sex med kjæresten mens kamera 
gikk. Begge var klar over det, og det 
skulle være noe kun de to skulle se.

− Så blir det slutt. Det blir sjalusi, 
fordi hun får en annen kjæreste. Så 
blir filmen delt – og delt og delt. Jen-
ten satt hjemme og torde ikke gå på 
skolen, fortalte Gjertsen.

Til slutt kom jenten til helsestasjo-
nen for ungdom, og de ble enige om 
å gå til politiet umiddelbart. Det er 

veien å gå i slike tilfeller, understreket 
foredragsholderne.

Politisjefen fortalte om et annet 
tilfelle der ubetenksomhet hadde ført 
til en fortvilt situasjon.

− En jente på 15 år kom sammen 
med moren. Jenten hadde delt 
nakenbilder og film av seg selv. Hun 
var ingen jente med masse utfordrin-
ger, men svært oppegående og flink 
faglig. Hun var egentlig klar over hva 
som var lov og ikke, men fortalte at 
hun hadde kommet i kontakt med en 
på nett som ga henne masse kompli-
menter på hvordan hun så ut. Den 
verdenen som hun da var inne i, opp-
levde hun akkurat som en rus. Det 
gjorde at alt av konsekvenstenkning 
kom i andre rekke, noe som gjorde at 
hun delte mye. Vi må forstå at det er 
noen mekanismer hos ungdommen 
som gjør at de av og til går lenger enn 
vi tror. Det gjelder også våre egne 
barn,minnet Mørk om.

Mo-La-seminaret

Mo-La står for «Meningsfull 
oppvekst i Laksevåg» og er 
en tverretatlig stiftelse som 
arbeider for å bedre oppvekst-
vilkårene for barn og unge i 
Laksevåg bydel. Mo-Las leder 
er George Myhrvold.

Stiftelsen arrangerer årlig et 
seminar rettet mot dem som 
jobber med barn og unge i Lak-
sevåg.

Årets seminar var det 27. i rek-
ken, og fant sted på Sandsli.

Foredraget artikkelen handler 
om, var ett av mange i løpet av 
det to dager lange seminaret.

Fakta

− Ungdommen går av og til lenger enn vi 
tror. Også våre egne barn.




