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OVERFØR ID-
NUMMER FRA 
OPPSUMMERINGS-

KONTAKTSKJEMAET 

LAND 
KODE 

 UTVALGS 
OMRÅDE 
NUMMER 

 ADRESSENUMMER  INTERVJUER 
NAVN OG 
NUMMER 

            

ADRESSE 

  

POSTNUMMER TELEFONNUMMER 

  

INTERVJUER NOTERER 
ALDER OG KJØNN PÅ 
UTVALGTE BARN 

ALDER  KJØNN 

  Gutt 1 

Jente 2 

 

 

EU KIDS ONLINE II 

Child questionnaire draft new master 

 

31/03/2010 
 
SPØR ALLE 
 
Her er noen spørsmål om bruk av ulike typer teknologi. Dette kan enten være hjemme eller andre steder, 
som på skolen eller hjemme hos venner.  
 
300  Hvilke av følgende utstyr bruker du for tiden til Internett? 
 Vennligst svar Ja eller Nei på hvert av disse spørsmålene 
 

LES OPP A–H – KUN ETT SVAR MULIG PER RAD – VIS KORT A 
 

  
Ja Nei 

Ikke 
svar 

A Egen PC/datamaskin (stasjonær)  1 2 99 

B Bærbar PC/datamaskin som du bruker mest og som du kan ta 

med deg til ditt eget rom 
1 2 99 

C PC/datamaskin som jeg deler med andre 

 i familien 
1 2 99 

D Bærbar som jeg deler med andre og som jeg ikke kan ta med på 
rommet mitt 

1 2 99 

E Mobiltelefon 1 2 99 

F Spillkonsoll som f.eks. Playstation 1 2 99 

G TV 1 2 99 

H Annet håndholdt ustyr (f.eks. iPod, iTouch, iPhone eller 
Blackberry) 1 2 99 
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Her er noen spørsmål om hvor og hvordan du bruker Internett.  
 
Med bruk av Internett inkluderes alle de ulike tingene du kan gjøre, for eksempel bruk av e -post, 
deltagelse i sosiale nettverk og chatte med venner eller andre personer ved hjelp av f.eks. MSN, eller 
sosiale nettsteder som Go supermodell, Nettby, Facebook eller besøk på ulike internettsider. 
 
301 Se på kortet og vennligst fortell meg hvor du bruker Internett for tiden? Vennligst svar enten ja 

eller nei på følgende…  
 
 

LES OPP A–H – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT B  
 

  JA NEI Ikke Svar 

A På rommet ditt (eller et annet rom du kan være 

i fred) hjemme. (Rommet ditt kan også være et  

soverom du deler med andre) 

1 2 99 

B I stua eller i andre oppholdsrom hjemme 1 2 99 

C På skolen 1 2 99 

D På internettkafé 1 2 99 

E På biblioteket eller et annet offentlig sted 1 2 99 

F Hjemme hos en venn 1 2 99 

G Hos slektninger 1 2 99 

H På farten (f.eks. via mobil,  iTouch, Blackberry) 1 2 99 

Nå skal jeg stille deg noen spørsmål om HVORDAN du bruker Internett. Igjen tenker jeg på alle ulike ting 
du bruker Internett til. For eksempel bruk av e-post, deltagelse i sosiale nettverk og chatte med venner 
eller andre personer ved hjelp av f.eks. MSN, eller sosiale nettsteder som Go supermodell, Nettby, 
Facebook eller besøk på ulike internettsider.  

Når du svarer på disse spørsmålene, vil jeg at du skal tenke på alle måtene og alle stedene du bruker 
Internett – som vi har snakket om i forrige spørsmål.  
 
 
302 Hvor gammel var du da du begynte å bruke Internett?   
 

HVIS IKKE BARNET HUSKER, PROBE FOR BESTE ESTIMAT 
 

SKRIV INN ALDER I HELE ÅR    

  

År  

Husker ikke 88 

 
 
303 Hvor ofte bruker du Internett? 
 

LES OPP – KUN ETT SVAR 
 

Hver dag eller nesten hver 
dag 

1 

1-2 ganger i uka 2 

1-2 ganger i måneden 3 

Sjeldnere 4 

Vet ikke  88 
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INGEN KORT. IKKE LES OPP ALTERNATIVENE 

Nå skal jeg stille deg noen spørsmål om hvor lenge du bruker Internett (ikke regn med pause eller når du 
gjør noe annet mens det fortsatt står på)  

 

304 Omtrent hvor mye tid bruker du på Internett på en VANLIG HVERDAG (SKOLEDAG)?  
   ÅPENT SVAR. MERK AV I LISTEN PÅ DET ALTERNATIVET SOM ER NÆRMEST – KUN ETT SVAR 
 
305 Omtrent hvor mye tid bruker du på Internett på en VANLIG HELGEDAG/FRIDAG?  

ÅPENT SVAR. MERK AV I LISTEN PÅ DET ALTERNATIVET SOM ER NÆRMEST – KUN ETT SVAR 

 

 304 
En vanlig hverdag 

305 
En vanlig helgedag  

Kun noen minutter 1 1 

Ca. en halv time. 2 2 

Ca. 1 time 3 3 

Ca 1,5 timer 4 4 

Ca. 2 timer 5 5 

Ca. 2,5 timer 6 6 

Ca. 3 timer 7 7 

Ca. 3,5 timer 8 8 

Ca. 4 timer 9 9 

Mer enn 4 timer 10 10 

Ikke noe i det hele tatt 11 11 

Vet ikke 88 88 

 
 
*** INTERVJUERSJEKK! VENNLIGST FORSIKRE DEG OM AT DU HAR SPURT OG NOTERT ALLE SVAR PÅ 

304 OG 305 OVER*** 
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Mer om Internett 
 
SPØR ALLE 
Folk bruker Internett til mange forskjellige ting. Her er noen spørsmål om ting du kanskje eller kanskje 
ikke bruker Internett til.  
 
306 For hver av tingene jeg nå skal lese opp for deg vil jeg gjerne høre om du har brukt Internett til 

dette i løpet av den SISTE MÅNEDEN. Hvis det er noe du ikke skjønner hva er så bare si at du ikke 
vet eller ikke husker. 

 
LES OPP A–D – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT C 
 
HVIS BEHOV FOR OPPKLARING: med siste måned mener jeg siden (SETT INN DATOEN FOR 1 MND 
SIDEN). 
 

BARE FOR BARN 11+ ALLE ANDRE GÅ TIL 308 –  
SPØR 307 FOR HVERT PUNKT I 306 MED “JA”  
307 For hver av tingene du har gjort, vennligst fortell meg hvor ofte du har brukt Internett den siste 
 måneden: hver dag eller nesten hver dag, en eller to ganger i uka, en eller to ganger. 
  
LES OPP FOR HVERT UTSAGN SVART 1 i 306 
ETT SVAR FOR HVER RAD FOR HVER AV TINGENE SOM HAR BLITT GJORT 
 

  306 TIL ALLE 307 – KUN TIL 11+ 

  

JA NEI 

Vet 
ikke/ 
husker 
ikke 

Hver 
dag/nesten 
hver dag 

En eller 
to 
ganger I 
uka 

En eller 
to ganger 

 

Vet 
ikke/ 
husker 
ikke 

A 
Brukt Internett til 

skolearbeid 
1 2 88 1 2 3  88 

B 
Sett på videoklipp 

(feks. YouTube) 
1 2 88 1 2 3  88 

C 
Lastet ned 

musikk eller 
filmer 

1 2 88 1 2 3  88 

D 
Lest/sett på  

nyheter 
1 2 88 1 2 3  88 

 
*** INTERVJUERSJEKK! VENNLIGST FORSIKRE DEG OM AT DU HAR SPURT OG NOTERT ALLE SVAR 

FRA BARN 11+ PÅ BÅDE 306 OG 307 OVER*** 
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SPØR ALLE 
308 Hvilke av følgende ting har du gjort på Internett I løpet av den siste måneden?  
 LES OPP A–F – ETT SVAR FOR HVER RAD – VIS KORT D 
  
BARE TIL BARN 11+ – ALLE ANDRE GÅ TIL 311 –  
SPØR 309 FOR HVERT PUNKT I 308 MED “JA”  
309 For hver av tingene du har gjort, vennligst fortell meg hvor ofte du har brukt Internett den siste 
 måneden: hver dag eller nesten hver dag, en eller to ganger i uka, en eller to ganger  
 
LES OPP ALLE UTSAGN MED KODE 1 I 308 – KUN ETT SVAR FOR HVER RAD FOR HVER AV TINGENE 
SOM HAR BLITT GJORT 
 

  308 – TIL ALLE 309 – TIL 11+ 

  

JA  NEI 
Vet ikke/ 
husker 
ikke 

Hver 
dag/ 
nesten 
hver 
dag 

En eller 
to 
ganger 
i uka 

En eller 
to ganger 

 
Vet 
ikke/ 
husker 
ikke 

A Sent/mottatt e-post 1 2 88 1 2 3  88 

B 

Besøkt et sosialt 
nettverk/nettsamfunn 

som krever en profil 
(din eller andres 

profil), for eksempel 
Nettby, Facebook, 

Biip eller My Space  

HVIS BARNET 
SPØR: Med sosialt 

nettverk mener jeg en 
side hvor du kan 
opprette en egen 

profil og hvor du kan 
møte andre, sende 

meldinger etc. 

1 2 88 1 2 3  88 

C 

Vært inne på en 
chatteside/chatterom, 

et sted på Internett 
der du kan prate med 

folk du kanskje ikke 

kjenner 

1 2 88 1 2 3  88 

D 

Brukt MSN eller 
liknende og sendt 

meldinger på 
Internett til nettvenner 

og kontakter 

1 2 88 1 2 3  88 

E 
Spilt spill sammen med 

andre på Internett 
1 2 88 1 2 3  88 

F 
Vært inne på et virtuelt 

nettsamfunn f.eks. Habbo 

Hotell, Go SuperModel 

1 2 88 1 2 3  88 

 
 

*** INTERVJUERSJEKK! VENNLIGST FORSIKRE DEG OM AT DU HAR SPURT OG NOTERT ALLE SVAR 
FRA BARN 11+ PÅ BÅDE 308 OG 309 OVER *** 
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KUN TIL BARN 11+ – ALLE ANDRE GÅ TIL 311 
SPØR FOR HVER AV TINGENE SOM HAR BLITT GJORT (KODE 1: JA) I 308 
 
310 Jeg skal nå lese opp hver av de tingene du nettopp har fortalt meg at du gjør (for eksempel e -

post eller annet). For hver enkelt vil jeg gjerne at du skal fortelle meg hvilke personer du har 
kontakt med når du gjør disse tingene. 
 
FLERE SVAR MULIG – VIS KORT E 

 SPØR a) HVIS BARNET BRUKER EMAIL I 308a 
 

a) Først, når du bruker e-post, hvilke av følgende på dette kortet er du i kontakt med: 
 LES OPP A)-C) 
  
 A) Personer som du først møtte ansikt til ansikt 

 

 B) Personer som du først møtte på Internett, men som er venner eller familie av personer du 
 kjenner fra før i virkeligheten 

 
C) Personer som du først traff på Internett, men som ikke har noen annen tilknytning til livet ditt 
utenfor Internett  
 
GJENTA B)-F) FOR DET BARNET BRUKER I 308 
HVIS YNGRE BARN IKKE FORSTÅR, NOTER VET IKKE 

 
 

 

 
 

 
 

  A 
Personer 
som du 

først 
(tidligere) 
har møtt 
ansikt til 

ansikt 

B 
Personer som du 

først møtte på 
Internett, men som 

er venner eller 
familie til personer 
du kjenner fra før  

C 
Personer som du 

først traff på 
Internett, men som 

ikke har noen annen 
tilknytning til livet 

ditt utenfor Internett  

Vet ikke/ 
husker 

ikke 

A På e-post 1 2 3 88 

B 

 
 
 
 
B 

På sosiale nettverksider 

HVIS BARNET SPØR: Med 
sosialt nettverk mener jeg 

en side hvor du kan 
opprette en egen profil og 

hvor du kan møte andre, 

sende meldinger etc 

1 2 3 88 

 

C 

På chattesider/chatterom 
(For eksempel på et sted 

på Internett der du kan 
prate med folk du kanskje 

ikke kjenner) 

1 2 3 88 

D På meldingssider (For eksempel 
melding utveksling på nett med 

venner eller kontakter som er 
online). For eksempel MSN eller 

liknende. 

1 2 3 88 

E Når du spiller spill sammen med 
andre på Internett 

1 2 3 88 

F Når du er inne i et virtuelt 
nettsamfunn (for eksempel 

Habbo, Neopets, Go 

supermodell eller andre) 

1 2 3 88 
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SPØR ALLE 
 
311 Her er noen flere ting man kan bruke Internett til. Igjen vil jeg høre om du har gjort disse tingene i 

løpet av den siste måneden. 
 
   LES OPP A–F – FLERE SVAR MULIG – VIS KORT F 

 
HVIS BEHOV FOR OPPKLARING: med siste måned mener jeg siden (SETT INN DATOEN FOR 1 
MND SIDEN). 
 
Hvis du ikke vet hva noe er, kan du si vet ikke. 

 
BARE TIL BARN 11+ OG FOR HVER AV TINGENE GJORT I 311 – ALLE ANDRE GÅ TIL 313 
SPØR FOR HVER AV TINGENE GJORT I 311 
 
312 
For hver av tingene du har gjort, vennligst fortell meg hvor ofte du har gjort dette den siste måneden: 
hver dag/nesten hver dag, en eller to ganger i uka, en eller to ganger. 
 
LES OPP ALLE UTSAGN MED KODE 1 I 311 
KUN ETT SVAR PER RAD FOR HVER AV TINGENE SOM HAR BLITT GJORT 
 

  

  311 TIL ALLE 312 KUN TIL 11+ 

  

JA NEI 
Vet 

ikke/husker 
ikke 

Hver 
dag/nes
ten hver 

dag 

En eller 
to 

ganger I 

uka 

En eller to 
ganger 

 
Vet ikke/ 
husker 

ikke 

A 

Brukt et 
webkamera (et 

kamera som gjør at 
andre på nettet kan 

se deg) 

1 2 88 1 2 3  88 

B 
Lagt ut en melding  

på en webside 
1 2 88 1 2 3  88 

C 

Skrevet en blogg 
eller en nettdagbok 

(For eksempel 
Twitter eller andre) 

1 2 88 1 2 3  88 

D 

Delt (lagt ut) bilder, 
videoer eller 

musikk for deling 
med andre 

(inkludert sosiale 
nettverk eller i 

nettmeldinger) 

1 2 88 1 2 3  88 

E 

Opprettet en 
karakter (eks. en 

figur)eller et 
kjæledyr  

1 2 88 1 2 3  88 

F 

Brukt fildelingssider 
(for eksempel 

Limewire, Kazaa, 
Torrent, Pirat Bay 

eller andre)  

1 2 88 1 2 3  88 

 
 

*** INTERVJUERSJEKK! VENNLIGST FORSIKRE DEG OM AT DU HAR SPURT OG NOTERT ALLE SVAR 
FRA BARN 11+ PÅ BÅDE 311 OG 312 OVER *** 
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Deltagelse i sosiale nettverk 
 
SPØR ALLE 
 
Nå vil vi gjerne stille noen spørsmål om sosial nettverking som f.eks. Facebook, Myspace, Nettby, Biip og 
andre – hvor du kan ha egen profil (for eksempel en side eller et sted der du legger ut informasjon om deg 
selv eller andre), og hvor du kan holde kontakt med personer du kjenner og dele ting med dem. Vi mener 
ikke spillesider eller mediasider som YouTube eller World of Warcraft hvor du også kan ha din egen profil 
og komme i kontakt med andre brukere.  
 
313 Har du en EGEN profil på en sosial nettverksside/nettsamfunn/nettsamfunn som du bruker, eller ikke? 

 

Ja  1  

Nei 2  

Vet ikke  88  

 
 
HVIS JA I 313 SPØR 314 – ALLE ANDRE GÅ TIL 319 
 
314  
Har du én profil, eller mer enn én profil? 
 

En profil  1 

Mer enn en profil 2 

Ikke svar 99 

 
315  Hvilken sosial nettverksside/nettsamfunn bruker du? Hvis du bruker mer enn én, nevn den du 
bruker oftest. 

IKKE LES OPP – KUN ETT SVAR 
 

Arto (DK) 1  One.It (Lithuania) 16 

Bebo 2  Rate (Estonia) 17 

Daily Motion 3  Tuenti (Spain) 18 

Facebook 4  Yonce (Turkey) 20 

Microsoft SNS 5  Hi5 (Greece) 21 

MySpace 6  Other (SPECIFY) 

_____________________ 

22 

Nasza-Klasa 7  Biip (Norway) 23 

Netlog 8  Flickr (Norway) 24 

Piczo 9  Go Supermodel (Norway) 25 

Skyrock 10  Habbo (Norway) 26 

SchülerVZ 11  Lunastrom (Sweden/Norway) 27 

Sulake 12  Nettby (Norway) 28 

Yahoo Europe 13  Origo (Norway) 29 

Banzai (IT) 14  Underskog(Norway) 30 

Hyves (NL) 15  Vet ikke  88 
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I de neste spørsmålene vil jeg gjerne at du skal tenke på den sosiale nettverksprofilen som du bruker mest; du sa 
at dette var [SETT INN SVAR FRA 315]. 
 
316 Omtrent hvor mange personer er du i kontakt med når du bruker nettstedet (SETT INN SVAR FRA 315)?  
 IKKE LES OPP. KUN ETT SVAR. PROBE FOR BESTE ESTIMAT 
 VIS KORT G 
 

A Opptil 10 1 

B 11-50 2 

C 51-100 3 

D 101-300 4 

E Mer enn 300 5 

 Vet ikke/husker ikke 88 

 
 
317 Er din profil satt til  …? 
 

LES OPP – KUN ETT SVAR – HVIS BARNET IKKE FORSTÅR, SETT VET IKKE 
 

Offentlig, så alle som vil kan se 1 

Delvis privat slik at venner av venner, eller alle mine nettverk kan se  2 

Privat slik at bare mine venner kan se  3 

Vet ikke 88 

 
 
318  Hva av dette er inkludert i din profil?  

LES OPP A–G – GJENTA HVIS NØDVENDIG – FLERE SVAR MULIG – NOTER ALLE NEVNT 
 VIS KORT H.   

 

A Et bilde som tydelig viser ansiktet ditt  1 

B Etternavnet ditt 2 

C Adressen din  3 

D Telefonnummeret ditt  4 

E Navnet på skolen din 5 

F Hvor gammel du er (ekte alder) 6 

G 
Falsk alder, altså ikke like gammel som du 
egentlig er 

7 

 Ikke noe av dette 8 

 Vet ikke 88 
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Kompetanse 
 
KUN TIL BARN 11+ - ALLE ANDRE GÅ TIL 322 
 
Noen er flinke til å gjøre alt mulig på Internett, mens andre synes mye er vanskelig å få til. Her er noen 
spørsmål om hva du selv får til å gjøre på Internett.  
 

319 Hvor godt stemmer dette overens med deg? 
LES OPP A–C – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT I 
 

  Stemmer 
ikke 

Stemmer 
litt 

Stemmer 
helt 

Ikke 
svar 

A Jeg vet mer om Internett enn foreldrene mine 
1 2 3 99 

B Jeg vet en masse om Internett 
1 2 3 99 

C Det er masse på Internett som er bra for barn på min alder 
1 2 3 99 

 
 
320 Hvilke av følgende ting vet du hvordan du skal gjøre på Internett? Svar ja eller nei. Hvis du ikke vet hva 
 noe er, bare si vet ikke. 

 
LES OPP A–D – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT J 
 

  Ja Nei  Vet ikke  

A 
Sammenligne ulike sider på Internett for 
å finne ut om informasjonen er sann og 

til å stole på.  
1 2  88 

B 

Endre filterinnstillinger. (Med dette 
mener vi å endre reglene for hvilke 

internettsider som skal filtreres bort, eller 
hvilke du kan og ikke kan få tilgang til på 

din PC eller nettleser)  

1 2  88 

C Legge en webside til favoritter/bokmerke  1 2  88 

D 
Blokkere uønsket reklame eller 

søppelpost/ spam  
1 2  88 

 
 
321 Og hvilke av disse tingene vet du hvordan du skal gjøre på Internett? Svar ja eller nei, Hvis du ikke vet 
 hva noe er eller hva det betyr så si bare at du ikke vet hva det er.  
 

LES OPP A–D – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT K  
 

  Ja Nei  Vet ikke  

A 
Sletting av leserloggen din/hvilke sider 

du har vært inne på (delete history) 
1 2  88 

B 

Endre personverninnstillingene dine på 
en sosial nettverksside/nettsamfunn, de 
som forteller hvor mye andre kan se om 

deg 

1 2  88 

C 

Blokkere meldinger fra personer du ikke 
ønsker å ha kontakt med. (Bruke 

innstillingene slik at de ikke kan komme i 

kontakt med deg mer på Internett) 

1 2  88 

D 
Finne informasjon om hvordan du kan 

bruke Internett trygt 
1 2  88 
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Risiko 
 
ALLE 
 
322 Tror du det er ting på Internett som barn på din alder synes er ubehagelig?  
 
TIL INTERVJUER: VI ØNSKER Å SIKRE AT BARNET FORSTÅR HVA VI MENER MED TING SOM ER 
UBEHAGLEIG. MED DETTE MENER VI UPASSENDE INNHOLD ELLER ADFERD.  
 

FOR EKSEMPEL NOE SOM KAN FØRE TIL AT EN BLIR OPPRØRT, BLIR LEI SEG ELLER FØLER 
AT DET ER NOE DE IKKE SKULLE HA SETT ELLER OPPLEVD. ”UBEHAGELIG” ER IKKE 
NØDVENDIGVIS AT DE IKKE KLARER Å HÅNDTERE SITUASJONEN ELLER AT BARNET BURDE 

FØLE SKYLD ELLER SKYLDE PÅ SEG SELV.  
 
VIDERE MENER VI IKKE ”DÅRLIGE NYHETER” MED DETTE.  FOR EKSEMPEL HVIS BARNETS 

FOTBALLAG HAR TAPT OG DE LESER DETTE PÅ INTERNETT, KAN DE BLI OPPRØRT OVER 
DETTE, MEN DET ER IKKE DETTE VI MENER 
 
VENNLIGST SIKRE DEG AT BARNET FORSTÅR DETTE OG FORKLAR AT VI TENKER PÅ DET SAMME I 
SENERE SPØRSMÅL 
 

JA 1 

NEI 2 

Ikke svar 3 

 
 
HVIS JA, STILL FØLGENDE SPØRSMÅL. BARNET SKAL SKRIVE DETTE MENS DE ER FOR SEG SELV. DE 
SKAL IKKE SI DET HØYT TIL INTERVJUEREN. VENNLIGST GI PCEN TIL BARNET. BE BARNET KLIKKE PÅ 
”NESTE”-KNAPPEN NÅR DE ER FERDIG, SLIK AT INTERVJUEREN IKKE KAN SE SVARET DERES. ETTER 
AT DE HAR SVART SKAL DE GI PCEN TILBAKE TIL INTERVJUEREN. 
 
LES OPP: Jeg vil gjerne at du skal skrive ned for meg hvilke type ting på Internett som du føler kan være 
ubehaglig for barn på din alder. Jeg ber deg skrive det ned i stedet for å fortelle meg fordi det er et mer privat 
spørsmål. Jeg vil ikke se på svaret og ingen andre skal vite at det var du som skrev det. 
 
TIL INTERVJUER: HVIS BARNET IKKE ER SIKKER OG ØNSKER Å SI VET IKKE, VENNLIGST BE 
HAN/HENNE SKRIVE DET I KOMMENTARBOKSEN.  
 
323 Hvilke ting på Internett ville barn på din alder synes var ubehagelig, leit eller ekkelt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENNLIGST SI IFRA TIL INTERVJUEREN NÅR DU ER FERDIG 
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 KLARGJØRING FOR SELVUTFYLLINGEN 

TIL ALLE 

324 Vi stilte deg et lignende spørsmål litt tidligere, men jeg skal bare sjekke, hvilke av disse tingene 
 du har gjort i det hele tatt i løpet av de siste 12 månedene? Hvis du ikke vet hva noen av dem er, 
er det  helt greit, bare si vet ikke. 

 LES OPP A–H – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT L  

  
JA  NEI 

Vet ikke/ 
husker ikke 

A Sent/mottatt e-post 1 2 88 

B Besøkt et sosialt nettverk som krever en profil (din eller andres profil), for 

eksempel Nettby, Facebook, Biip eller My Space  

HVIS BARNET SPØR: Med sosialt nettverk mener jeg en side hvor du 
kan opprette en egen profil og hvor du kan møte andre, sende meldinger 

etc. 

1 2 88 

C Vært inne på en chatteside/chatterom, et sted på Internett der du kan 

prate med folk du kanskje ikke kjenner 
1 2 88 

D Brukt MSN eller liknende og sendt meldinger på Internett til nettvenner 
eller en kontakt av gangen 

1 2 88 

E Brukt telefon via nett (for eksempel Skype) 1 2 88 

F Spilt spill sammen med andre på Internett 1 2 88 

G Vært inne på et virtuelt nettsamfunn f.eks. Habbo Hotell, Go SuperModel 1 2 88 

H Delt (lagt ut) meldinger på en webside, for eksempel i et forum eller lignende 1 2 88 

TIL INTERVJUER: DEL F, G OG H PÅ SELVUTFYLLINGSDELEN SKAL KUN GJØRES AV DE BARNA SOM 
HAR SVART ”JA” PÅ MINST ETT AV ALTERNATIVENE I A–H   

HVIS BARNET ER I ALDEREN 9-10 ÅR VENNLIGST FORTSETT PÅ NESTE SIDE 

HVIS BARNET ER I ALDEREN 11+ HOPP TIL INSTRUKSENE TIL BARNA 11+ 
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SELVUTFYLLINGSINSTRUKSJONER 

FOR BARN 9-10 ÅR   

TIL INTERVJUER: LES OPP GENERELL INNLEDNING:  

På neste del av intervjuet skal du fylle inn svarene selv på PCen. Dette er fordi vi ønsker å spørre deg om litt 
mer private ting om hva du kan ha sett på Internett.  

Det er mange flotte ting å gjøre på Internett som mange barn og unge liker, men det er også noen ting på 
Internett som er mindre hyggelige og som noen ganger oppleves som oppskakende for barn og unge. Det er 
viktig for oss å lære hva dette er, slik at vi kan hjelpe barn og unge for å unngå dette. 

Vi vil gjerne at du hjelper oss med dette, ved å fylle ut noen spørsmål om disse tingene hvis det er OK. Svarene 
som du gir vil være helt private og hemmelige. Om noe er ubehagelig eller du ikke forstår så ikke bekymre 
deg for det, du kan bare spørre meg om det. Likeledes, hvis det er noen spørsmål som du virkelig ikke liker, 
trenger du ikke å svare på dette og du kan hoppe over disse. Men det vil virkelig hjelpe barn i fremtiden om 
du kunne fylle ut så mye som mulig.  

Det vil også hjelpe oss mye dersom du kunne svare på alle spørsmål så ærlig som mulig.  Som nevnt, de 
svarene som du fyller inn vil være helt private, det er ingen som vil finne ut at det er dine svar. Ingen andre 
utenfor forskerteamet vil se svarene dine, så du trenger ikke å bekymre deg for det.  

Når du er ferdig med spørsmålene vil dine svar bli sendt via Internett direkte til forskningsteamet uten at noen 
andre får se hva du har sagt, ikke engang jeg.  

TIL INTERVJUER: Sørg for at barnet er villig til å fortsette med selvutfyllingsdelen før du fortsetter. Hvis det er 
nødvendig kan du gi barnet ytterligere forsikringer før du fortsetter.  

 OPP: Det er ganske mange spørsmål, men jeg kommer til å gi deg et par om gangen slik at jeg kan forklare dem 
til deg underveis, slik at du forstår alt vi spør om. Er det OK? Har du spørsmål om dette før vi starter? Jeg er her 
for å hjelpe deg hvis du står fast med noe.  

I starten er det noen spørsmål du kan trene på, slik at du forstår hvordan dette fungerer. De vil vi se på sammen.  

INTERVJ INSTRUKSJONER FOR HVORDAN SETTE BARNET I GANG MED FØRSTE DEL:  

Be barnet om å lese forsiden med instruksjonene og fullføre treningsspørsmålene. La dem gjøre dette på 
egenhånd hvis de kan, men gi så mye hjelp som nødvendig for å sikre at barnet forstår hva de skal gjøre.  

Spesielt yngre barn kan ha behov for en gjennomgang av de viktigste punktene i instruksjonene og en 
gjennomgang av hvordan de fyller ut svarene. 

Vennligst sikre deg at de forstår de viktigste punktene om hva de skal gjøre, inkludert  

 Viktigheten av å lese spørsmål i sin helhet  

 Svare ved å krysse av i boksene 

 Forstå hoppene i spørsmålene 

 At han/hun spør intervjueren om det er noe de ikke forstår  

Vennligst sørg for at barnet forstår alt før du begynner med hovedundersøkelsen.  
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YTTERLIGERE INTERVJUINSTRUKSJONER  

 

Det er åtte korte deler som du må forklare for barnet, en om gangen. Du må forklare litt om hver del (se nedenfor) 
før du gir dem PC-en. 

På slutten av hver del, blir barnet bedt om å informere intervjueren om at de har fullført den delen, slik at du kan 
forklare neste avsnitt for dem.  

HVER ENKELT DEL SKAL FORKLARES FOR BARNET  

DEL A  

LES FOR BARNET: Denne første delen er bare noen få spørsmål om deg. Prøv å svare på alle spørsmålene ved 
å krysse av i boksene som du nettopp gjorde i treningsspørsmålene. Bare spør meg hvis det er noe du ikke 
forstår.  

DEL B og C (gi begge til barnet samtidig)   

LES FOR BARNET: Nå skal jeg forklare litt om hva neste avsnitt handler om.  

Noen ganger kan barn eller tenåringer si eller gjøre sårende eller stygge ting mot andre, og dette kan for 
eksempel ofte skje ganske mange ganger på ulike dager over en periode.  

Dette kan omfatte:  

 erte noen flere ganger på en måte personen ikke liker  

 slå, sparke eller dytte noen  

 ikke la noen få lov til å være med/holde noen utenfor 

Når folk er slemme eller ekle på denne måten, kan det skje:  

 ansikt til ansikt (personlig)  

 på mobiltelefoner (SMSr, samtaler, videoklipp)  

 på Internett (e-post, direktemeldinger, sosiale nettverk, chatterom)  

De neste spørsmål spør deg litt om dette. Husk svarene dine er private, og ingen andre vil se noe av det du 
svarer (selv ikke meg), så svar så godt du kan. Du kan hoppe over spørsmål som du ikke liker, eller bare spør 
meg hvis det er noe du ikke forstår.  

DEL D  

LES FOR BARNET: Nå skal jeg forklare litt om hva neste avsnitt handler om.  

I løpet av det siste året har du sikkert sett mange forskjellige bilder eller videoer. Noen ganger kan disse bildene 
være seksuelle - for eksempel kan de vise folk nakne eller folk som har sex.  

Du har kanskje aldri sett noe som dette eller du kan ha sett noe som dette på en mobiltelefon, i et blad, på TV, på 
en DVD eller på Internett.  

De neste spørsmålene spør deg litt om dette. Husk svarene dine er private, og ingen andre vil se noe av det du 
svarer (selv ikke meg), så svar så godt du kan. Du kan hoppe over spørsmål som du ikke liker, eller bare spør 
meg hvis det er noe du ikke forstår.  
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DEL E  

LES FOR BARNET: På noen nettsteder diskuterer folk ting som kanskje ikke er bra  for deg.  

De neste spørsmålene spør deg litt om dette. Husk svarene dine er private, og ingen andre vil se noe av det du 
svarer (selv ikke meg), så svar så godt du kan. Du kan hoppe over spørsmål som du ikke liker, eller bare spør 
meg hvis det er noe du ikke forstår. 

DEL F  

TIL INTERVJUER: Del F er bare til de barna som har snakket med andre på nettet på en eller annen måte 
de siste 12 månedene (for eksempel e-post, sosiale nettverk osv.). Vennligst kun gi barnet denne delen av 
spørreskjemaet hvis de har svart "ja" på noen av spørsmålene i 324.  

LES FOR BARNET Jeg har bare en liten del igjen med spørsmål som du skal fylle ut selv. Dette vil ikke ta lang 
tid, og etter det er det ikke flere spørsmål som du skal skrive svaret på.  

Spørsmålene er om hvordan du bruker Internett. Barn og unge bruker Internett på mange ulike måter. Vennligst 
tenk på alle de forskjellige måtene du bruker Internett på, og hvor du bruker det.  

Noen av spørsmålene spør om ting du gjør "ansikt til ansikt." Med dette mener vi å snakke m ed noen i person på 
samme sted som deg selv i virkeligheten, i stedet for på Internett, telefon eller webcam.  

Be om at barnet sier fra til deg når de er ferdige.  

TIL SLUTT: FORTSETT MED SISTE DEL AV F2F-INTERVJUET DER DU SKAL SKRIVE INN SVARENE 
BARNET SIER  
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SELVUTFYLLINGSINSTRUKSJONER 

FOR BARN 11+ 

LES OPP GENERELL INNLEDNING:  

På neste del av intervjuet skal du fylle inn svarene selv på PC-en. Dette er fordi vi ønsker å spørre deg om litt 
mer private ting om hva du kan ha sett på Internett.  

Det er mange flotte ting å gjøre på Internett som mange barn og unge liker, men det er også noen ting på 
Internett som er mindre hyggelige og som noen ganger oppleves som oppskakende for barn og unge. Det er 
viktig for oss å lære hva dette er, slik at vi kan hjelpe barn og unge for å unngå dette. 

Vi vil gjerne at du hjelper oss med dette, ved å fylle ut noen spørsmål om disse tingene hvis det er OK. Svarene 
som du gir vil være helt privat. Om noe er ubehagelig eller du ikke forstår så ikke bekymre deg for det, du kan 
bare spørre meg om det. Likeledes, hvis det er noen spørsmål som du virkelig ikke liker, trenger du ikke å 
svare på dette og du kan hoppe over disse. Men det vil virkelig hjelpe barn i fremtiden om du kunne fylle ut så 
mye som mulig.  

Det vil også hjelpe oss mye dersom du kunne svare på alle spørsmål så ærlig som mulig.  Som nevnt, de 
svarene som du fyller inn vil være helt private, det er ingen som vil finne ut at det er dine svar. Ingen andre 
utenfor forskerteamet vil se svarene dine, så du trenger ikke å bekymre deg for det.  

Når du er ferdig med spørsmålene vil svarene dine bli sendt via Internett direkte til forskningsteamet uten at noen 
andre får se hva du har sagt, ikke engang jeg.  

TIL INTERVJUER: Sørg for barnet er villig til å fortsette med selvutfyllingsdelen før du fortsetter. Hvis det er 
nødvendig kan du gi barnet ytterligere  forsikringer før du fortsetter.  

LESES OPP: Har du noen spørsmål om dette før vi starter? I starten er det noen spørsmål du kan trene på, slik at 
du forstår hvordan dette fungerer, men jeg er her for å hjelpe deg hvis du står fast med noe.  

INTERVJU INSTRUKSJONER FOR HVORDAN SETTE BARNET I GANG MED FØRSTE DEL:  

Be barnet om å lese forsiden med instruksjonene og fullføre treningsspørsmålene. La dem gjøre dette på 
egenhånd hvis de kan, men gi så mye hjelp som nødvendig for å sikre at barnet forstår hva de skal gjøre.  

Spesielt yngre barn kan ha behov for en gjennomgang av de viktigste punktene i instruksjonene og en 
gjennomgang av hvordan de fyller ut svarene. 

Vennligst sikre deg at de forstår de viktigste punktene om hva de skal gjøre, inkludert  

 Viktigheten av å lese spørsmål i sin helhet  

 Svare ved å krysse av i boksene 

 Forstå hoppene i spørsmålene 

 At han/hun spør intervjueren om det er noe de ikke forstår  
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YTTERLIGERE INTERVJUINSTRUKSJONER  

Når barnet har fullført treningsspørsmålene be dem om å fullføre første halvdel av selvutfyllingen og gi deg 
beskjed når de er ferdige.  

I SLUTTEN AV DEL E, BLIR BARNET BEDT OM Å GI PC-en TILBAKE TIL INTERVJUEREN FOR Å SVARE PÅ 
FILTERSPØRSMÅLENE SOM SKAL STYRE DEL F  

INTERVJU INSTRUKSJONER FOR ANDRE DEL F–H  

Del F, G og H er bare til de barna som har snakket med andre på nettet på en eller annen måte de siste 12 
månedene (for eksempel e-post, sosiale nettverk osv.). BRUK SPØRSMÅL 324 FOR Å SJEKKE ROUTINGEN.  

Vennligst kun gi barnet del 2 av selvutfyllingen hvis svart ”ja” på noen av spørsmålene i A–G i 324. Sørg for at 
barnet vet hva det skal gjøre og gjenta følgende:  

 Bekreft at svarene er private og at ingen andre utenfor forskerteamet vil vite hva de har svart  

 De trenger ikke å svare på ting de ikke ønsker å svare på.  

 Imidlertid ønsker vi at de fyller ut så mange svar som mulig og erså ærlige som mulig, fordi 
undersøkelsen vil bli brukt til å hjelpe andre barn  

 De må bare spørre hvis det er noe de ikke forstår 

Be barnet si ifra når de er ferdige.  

TIL SLUTT: FORTSETT MED SISTE DEL AV F2F INTERVJUET DER DU SKAL SKRIVE INN SVARENE 
BARNET SIER 
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Foreldrekontroll 
 
TIL INTERVJUER: DENNE DELEN DREIER SEG OM FORELDREKONTROLL. STILL SPØRSMÅLENE I 
FORHOLD TIL OM HUSHOLDNINGEN BESTÅR AV EN ELLER TO FORELDRE, ELLER OM BARNET BOR 
MED OMSORGSPERSONER SOM IKKE ER DERES BIOLOGISKE FORELDRE.  
 
TIL ALLE 
Som du sikkert vet, foreldre har ulik tilnærming til sine barns bruk av Internett og den enkeltes holdning 
avhenger sikkert av flere ting.  
 
Vi vil gjerne at du tenker på interessen dine foreldre/foresatte viser i forhold til din internettbruk. 
 
Når du svarer på disse spørsmålene vil jeg at du skal tenke på alle måter og alle steder du bruker Internett 
– slik som vi snakket om i starten av intervjuet.  
 
325 Hvor mye tror du dine foreldre vet om hva du gjør på Internett? Vil du si veldig mye, en god del, 
bare  litt eller ingenting 
 
TIL INTERVJUER: HVIS DET ER STOR FORSKJELL MELLOM FORELDRENE, SPØR BARNET OM DEN 
SOM VET MEST.  
 

KUN ETT SVAR – VIS KORT M 
 

A Veldig mye 1 

B En god del 2 

C Bare Litt 3 

D Ingenting 4 

 Vet ikke 88 

 
 

 
326 Skulle du ønsket at dine foreldre hadde vært mer eller mindre interessert i hva du gjør på 

Internett? Ønsker du at de er mye eller litt mer, det samme som i dag eller litt eller mye 
mindre interessert? 

 
TIL INTERVJUER: HVIS DET ER STOR FORSKJELL MELLOM FORELDRENE, SPØR BARNET OM DEN 
SOM VET MEST.  
 
 

KUN ETT SVAR – VIS KORT N 
 

Mye mer 1 

Litt mer 2 

Det samme som i dag 3 

Litt mindre 4 

Mye mindre 5 

Vet ikke 88 
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327 Gjør dine foreldre noen av disse tingene noen ganger? 

LES OPP A–E – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT O 
HVIS BARNET SPØR HVA SOM MENES MED NOEN GANGER, SI – MINST EN GANG I 

 MÅNEDEN. GJELDER FOR RESTEN AV SPØRSMÅLENE, 
 
 
 

 
 
328 For hver av tingene under, fortell meg om foreldrene dine gir deg lov til å gjøre det når som helst du vil, 

kun når de er til stede eller gir deg lov til det, eller om de ALDRI gir deg lov til å gjøre dette.  
 

LES OPP A–F – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT P  
 
TIL INTERVJUER: HVIS DET ER STOR FORSKJELL MELLOM FORELDRENE, SPØR BARNET OM 

 ET GJENNOMSNITT AV DE BEGGE  
 

  Får alltid 
lov  

Får lov av og 
til eller når de 

er til stede  

Får aldri 
lov 

Vet 
ikke 

A Bruke IM/Messenger eller liknende 
Internettmeldinger 

1 2 3 88 

B Laste ned musikk eller filmer fra Internett 1 2 3 88 

C Se videoklipp på Internett (f.eks.på You 
Tube)  

1 2 3 88 

D Ha din egen profil på en sosial 
nettverksside/nettsamfunn (f.eks. 
Facebook, Nettby, Biip, My Space eller 

andre)  

1 2 3 88 

E Gi ut personlig informasjon til andre på 
nettet (f.eks fullt navn, adresse, 

telefonnummer) 

1 2 3 88 

F Laste opp bilder, videoer eller musikk slik 
at du kan dele det med andre  

1 2 3 88 

 
 

  Ja Nei Vet ikke 

A Snakker med deg om hva du 
gjør på Internett 

1 2 99 

B Sitter sammen med deg når du 
bruker Internett (ser på uten 

egentlig å delta)  
1 2 99 

C Er i nærheten når du bruker 
Internett 

1 2 99 

D Oppfordrer deg til å utforske og 
lære ting på Internett på egen 

hånd 
1 2 99 

E Gjør ting sammen med deg på 
Internett 

1 2 99 
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 Igjen, når du svarer på disse spørsmålene vil jeg at du skal tenke på alle måter og alle steder du bruker 
Internett – slik som vi snakket om i starten av intervjuet.  
 

329 Har dine foreldre/ en av dem noen gang gjort noen av følgende ting? 
 

TIL INTERVJUER: HVIS MER ENN EN FORELDRE, ØNSKER VI Å VITE OM MINST EN AV 
FORELDRENE HAR GJORT NOE AV DETTE  

 
LES OPP A–F – ETT SVAR PER RAD – NOTER ALT SOM NEVNES - VIS KORT Q 

 

  Ja Nei Vet ikke 

A Hjulpet deg når noe har vært 
vanskelig å gjøre eller finne på 

Internett 
1 2 88 

B Forklart hvorfor noen websider er 
bra og andre dårlige/skadelige 

1 2 88 

C Gitt råd om hvordan du kan bruke 
Internett på en trygg måte 

1 2 88 

D Gitt råd om hvordan du bør oppføre 
deg mot andre på Internett 

1 2 88 

E Hjulpet deg hvis noe på Internett har 
vært ubehagelig 

1 2 88 

F Generelt, snakket med deg om hva 
du skal gjøre hvis du opplever noe 

ubehagelig på Internett 
1 2 88 

 
 
SPØR BARE DE SOM BRUKER INTERNETT HJEMME HVIS VALGT A ELLER B I 301 – ALLE ANDRE GÅ TIL 
332 
Jeg vil at du skal tenke på de gangene du bruker Internett hjemme. 
 
330 Når du bruker Internett hjemme, sjekker dine foreldre/ en av dine foreldre noen ganger noe av 

følgende ting?  
 

TIL INTERVJUER: HVIS MER ENN EN FORELDRE, ØNSKER VI Å VITE OM MINST EN AV 
FORELDRENE HAR GJORT NOE AV DETTE 
 
LES OPP A–D – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT R 
 

  Ja Nei Vet ikke Ikke 
relevant 

A Hvilke websider du har vært inne på 1 2 88 99 

B IKKE SPØR HVIS 2 I 308 PUNKT A. IKKE RELEVANT. 
E-postmeldingene dine og meldingene du sender på 

IM/Messenger eller liknende 
1 2 88 99 

C IKKE SPØR HVIS 2 I 308 PUNKT B. IKKE RELEVANT. 
Profilen du har i et sosialt nettverk eller i et nettsamfunn  

1 2 88 99 

D IKKE SPØR HVIS 2 I 308 PUNKT B eller D. IKKE 
RELEVANT Hvilke venner eller kontakter du legger til i 
nettverket ditt eller som på kontakter på IM/Messenger 

eller liknende  

1 2 88 99 
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SPØR KUN 11+ OG DE SOM BRUKER INTERNETT HJEMME ( A ELLER B I 301) ALLE ANDRE GÅ TIL 322  
 
331 Så vidt du vet, bruker dine foreldre noen av følgende ting på den PCen som du bruker OFTEST 

hjemme?  
 

Svar ja eller nei på følgende spørsmål. Vet du ikke, svarer du vet ikke.  
 

LES OPP A–D – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT S 
 

TIL INTERVJUER: HVIS MER ENN EN FORELDRE, ØNSKER VI Å VITE OM MINST EN AV FORELDRENE 
HAR GJORT NOE AV DETTE 

  Ja Nei Vet ikke 

A Foreldrekontroll eller annen blokkering av visse 
websider, noe som hindrer deg i å gå inn på enkelte 

sider, og som stopper enkelte aktiviteter på nettet 
1 2 88 

B Foreldrekontroll eller noe annet for å kunne følge med 
på hvilke websider du er inne på, noe som gjør at 

foreldrene dine kan gå inn etter at du har brukt 
maskinen og se hva du har gjort på Internett  

1 2 88 

C Har en tjeneste eller avtale som begrenser tiden du 
bruker på Internett  

1 2 88 

D Programmer for å unngå spam eller virus  1 2 88 

 
SPØR ALLE 
 
Igjen, når du svarer på disse spørsmålene vil jeg at du skal tenke på alle måter og alle steder du bruker 
Internett – og alle måtene som foreldrene dine viser interesse for internettbruken din.  
 
 
332 Gjør de tingene foreldrene dine gjør i forbindelse med din internettbruk at internettopplevelsen din blir bedre, 
eller ikke? 
 
PROBE HVIS NØDVENDIG ”synes du det er lite eller mye?” 
 

JA, mye 1 

JA, litt 2 

NEI 3 

Vet ikke 88 

 
333 Begrenser de tingene foreldrene dine gjør i forbindelse med din internettbruk det du kan gjøre på 

Internett, eller ikke? 
 
 PROBE HVIS NØDVENDIG ”synes du det er lite eller mye?” 

 
TIL INTERVJUER: HVIS DET ER FORSKJELL MELLOM FORELDRENE, BE BARNET OM Å 
TENKE PÅ DET BEGGE GJØR 

 
 

JA, mye 1 

JA, litt 2 

NEI 3 

Vet ikke 88 
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334 Ignorerer du noen ganger det foreldrene dine har sagt til deg om internettbruk? 
 PROBE HVIS NØDVENDIG ”synes  du det er lite eller mye?” 
 HVIS DET ER FORSKJELL MELLOM FORELDRENE, BE BARNET OM TENKE PÅ DET BEGGE 

GJØR 

JA, ofte  1 

JA, den del 2 

NEI 3 

Vet ikke 88 

 
335 Gjør foreldrene dine noe annerledes nå for tiden fordi du har opplevd noe som har vært ubehagelig  på 

Internett tidligere, eller ikke? 
 HVIS DET ER FORSKJELL MELLOM FORELDRENE, BE BARNET OM TENKE PÅ DET BEGGE 

GJØR 
 

 Ja 1 

 Nei 2 

 Vet ikke 88 

 
336 Har noen av vennene dine noen gang gjort noen av disse tingene? Vennligst svar ja eller nei på hvert av 

følgende...  
LES OPP A–E – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT T   

  Ja Nei Vet ikke 

A Hjulpet deg da det var noe som var vanskelig å gjøre eller 
finne Internett 

1 2 88 

B Forklart hvorfor noen websider er bra og andre 

dårlige/skadelige 
1 2 88 

C Gitt råd om hvordan du kan bruke Internett på en trygg måte 1 2 88 

D Foreslått måter man bør oppføre seg mot andre på 
nettet 

1 2 88 

E Hjulpet deg før hvis noe på Internett har vært ubehagelig 1 2 88 

 
337 Har du noen gang foreslått for vennene dine hvordan man bruker Internett på en trygg måte?  
  Ja   1 
  Nei  2 
  Vet ikke  88 
 
338 Har noen av lærerne på skolen din noen gang gjort noe av dette? Vennligst svar ja eller nei på hvert av 

følgende...  
LES OPP A–H – KUN ETT SVAR PER RAD – VIS KORT U 

 
  Ja Nei Vet ikke 

A Snakket med deg om hva du gjør på Internett 1 2 88 

B Hjulpet deg da det var noe som var vanskelig å gjøre eller 
finne på Internett 

1 2 88 

C Forklart hvorfor noen websider er bra og andre 
dårlige/skadelige 

1 2 88 

D Gitt råd om hvordan du kan bruke Internett på en trygg måte 1 2 88 

E Foreslått måter man bør oppføre seg mot andre på nettet 1 2 88 

F Gitt regler for hva du får lov til å gjøre når du bruker Internett 
på skolen  

1 2 88 

G Hjulpet deg før hvis noe på Internett har vært 
ubehagelig 

1 2 88 

H Snakket med deg generelt om hva du bør gjøre hvis noe på 
Internett noen gang gir ubehag 

1 2 88 
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339 Har du NOEN GANG mottatt råd om trygg bruk av Internett fra noen av følgende personer eller 
 gjennom noen av følgende kanaler?  
 

PROBE: Noen andre? Andre steder? 
 

FLERE SVAR MULIG – NOTER ALLE SOM NEVNES - VIS KORT V 
GJENTA HVIS NØDVENDIG 

 
A En som jobber i ungdomsklubb, kirken eller som er 

sosialarbeider 

1 

B Bibliotekar 2 

C Annen slektning (Min bror/søster, eldre/voksne slektninger)  3 

D Noen som jobber med å gi råd på Internett 4 

E Nettsteder 5 

F TV, radio, aviser eller magasiner 6 

G Internettleverandører (de som leverer internettjester til dere 
hjemme eller på skolen) (for eksempel, Telenor, 

NextGenTel, Canal digital eller andre) 

7 

H Har aldri fått råd fra noen av disse personene eller stedene 8 

 Vet ikke/ Husker ikke 88 
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Intervjutilbakemeldinger 
 

Intervjuer: FYLL UT DETTE PÅ SLUTTEN AV INTERVJUET        

340 Dato for intervju (DD / MM / ÅÅÅÅ):     

341 Tid (TT / MM):    

342 Lengde på intervju (i minutter):     Min  

 

 343  FYLL INN SVARENE SELV – IKKE SPØR RESPONDENTEN 

Hvem var i rommet da du gjorde foreldreintervjuet?  

FLERE SVAR MULIG  

 

   Barnet som skulle intervjues   1         

   Et annet barn /flere andre barn  2         

   En annen voksen   3         

   Ingen andre   4         

 

 344 FYLL INN SVARENE SELV – IKKE SPØR RESPONDENTEN  

Hvem var i rommet da du gjorde barneintervjuet F2F? 

FLERE SVAR MULIG  

 

  Den voksne som ble intervjuet   1         

  En annen voksen   3         

  Et annet barn/flere andre barn  2         

  Ingen andre   4         

 

 345   FYLL INN SVARENE SELV – IKKE SPØR RESPONDENTEN  

Hvem var i rommet da barnet gjorde selvutfyllingen?  

FLERE SVAR MULIG 

 

  Den voksne som ble intervjuet  1         

  En annen voksen   2         

  Et annet barn /flere andre barn   3         

  Ingen andre   4         

 

 346   FYLL INN SVARENE SELV – IKKE SPØR RESPONDENTEN 

Hvor mye, om i det hele tatt, prøvde foreldrene å involvere seg i barneintervjuet?  

FLERE SVAR MULIG 

 

  Mye   1         

  En god del   2         

  Ikke veldig mye   3         

  Ikke i det hele tatt  4         
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347  

FYLL INN SVARENE SELV – IKKE SPØR RESPONDENTEN 

Var noen involvert i å hjelpe respondenten(e) til å kommunisere med deg under 
intervjuet? 

FLERE SVAR MULIG 

 

  Foreldrerespondenten fikk språklig hjelp fra et annet husstandsmedlem  1        

  Foreldrerespondenten fikk hjelp til å kommunisere fra et annet 
husstandsmedlem 

2        

   
Barnet ikk språklig hjelp fra et annet husstandsmedlem  
 

3         

  Barnet fikk hjelp til å kommunisere fra et annet husstandsmedlem 4         

  Ingen  5         

 

 348  FYLL INN SVARENE SELV – IKKE SPØR RESPONDENTEN 

Hvor godt tror du barnet forsto spørsmålene i undersøkelsen?  

 

  Veldig godt   1         

  Ganske godt   2         

  Ikke særlig godt   3         

  Ikke godt i det hele tatt  4         

 


