
TIDLIG KRØKES? 

Hører IKT hjemme i barnehagen? 

 

Først litt om hvorfor jeg står her: Jeg er vitenskapsjournalist og såkalt faglig forfatter,  

og har vært det i over 25 år. Jeg har helt siden begynnelsen av 90-tallet vært opptatt 

av informasjonsteknologi og hva dette gjør med oss mennesker. I starten fordi jeg 

syntes det var et spennende tema, og fordi jeg, som så mange andre, så mange 

muligheter i den nye teknologien. Det var jo på begynnelsen av 90-tallet vi fikk 

World Wide Web, og et helt spekter av digitale medier. Det var ikke måte på hvor 

mye som kom til å endre seg. Både innen nyhetsformidling og undervisning så vi for 

oss en revolusjon, på høyde med Gutenberg – minst. Hypertekst, mutimedia, og  

internett skulle gjøre drømmen om den globale landsbyen mulig. Informasjon og 

kunnskap skulle demokratiseres, endelig skulle hele befolkningens evner tas i bruk. 

Jeg laget en TV-serie og om en bok dette, Tankens Hjelpere. For det var slik jeg, og 

alle, så på datateknologien den gangen – som en god hjelper. 

 

Og verden har endret seg pga teknologien, men kanskje ikke på de måtene vi så for 

oss. I de siste årene har flere og flere blitt oppmerksom på at noen av disse 

endringene kanskje ikke er av det beste. En ting er hvordan en del markeder har 

endret seg, og gjort det vanskelig for mange å tjene penger. Jeg tenker på 

musikkbransjen og tradisjonelle media som avisene, som sliter i dag. Mens en del 

andre aktører har fått nye muligheter, som de som lager mobil-apper. Men det er ikke 

den siden av datarevolusjonen jeg skal snakke om i dag. Heller ikke sosiale media. 

 

Etter 90-tallets optimisme, begynte så smått ettertanken å sive inn på 2000-tallet. 

Man begynte å oppdage at datateknologien kan gjøre noe med oss, med måten vi 

tenker, sanser og kommuniserer på, som vi ikke var forberedt på. Det er ikke 

nødvendigvis teknologien i seg selv det er noe galt med, men det har å gjøre med 

hvordan vi mennesker, og spesielt hjernen vår, er konstituert. Hjernen, og hvordan 

den utvikler seg, er nemlig et produkt av evolusjonen, en tilpasning over millioner av 

år – og den er øyensynlig ikke forberedt på den virkeligheten den digitale teknologien 

har stelt i stand. Dette gjør at vi må tenke oss litt om, når vi tar denne teknologien i 

bruk på stadig nye områder, og til alle døgnets tider. Og spesielt før vi lar de minste 

ungene ta den i bruk. 

 

Jeg skal prøve å forklare dere hvorfor. Og her støtter jeg meg på noen av de forskerne 

som har forsket grundigst på dette temaet, hva teknologien gjør med oss mennesker. 

Jeg har spesielt det siste året lest mye om hva som er blitt gjort og skrevet, fordi jeg 

nå holder på med en bok om akkurat dette. Arbeidstittelen er Homo digitalis, noe som 

antyder at vi er i ferd med å bevege oss inn i en ny tilværelse, og utvikle en ny type 

mennesker. Akkurat som da vi tok i bruk steinredskaper og ble Homo habilis, det 

«hendige mennesket», og senere Homo sapiens, det «tenkende» eller «vitende» 

mennesket, da vi tok i bruk språket. Denne gangen er det datateknologien som vil 

medføre en ny omdreining i vårt forhold til teknologien – og kanskje skape en ny 

type mennesker. Hvis vi rekker å komme så langt. 



 

Hjerneforskeren Susan Greenfield forteller om en gutt på seks år, som var blind på 

det ene øyet. Men legene kunne ikke skjønne hvorfor, fordi de ikke kunne finne at det 

var noe i veien med øyet. Blindheten var et mysterium, helt til foreldrene kom på at 

gutten hadde hatt en øyeinfeksjon litt før han var ett år gammel. Det var ingen 

alvorlig infeksjon, men de måtte bandasjere øyet hans i noen uker. Øyet ble bra igjen, 

tilsynelatende, men det lærte aldri å se. Så han forble blind på det ene øyet. 

 

Grunnen var at akkurat de ukene øyet var bandasjert, var den kritiske perioden i hans 

utvikling da de nødvendige forbindelsene mellom øyet og hjernen skulle dannes. Vi 

mennesker blir nemlig ikke født ferdige. Hjernen er ikke ferdig utviklet før i 

tyveårene. Og den trenger impulser for å bli slik den skal bli. Og fordi det så lenge 

øyet var bandasjert, ikke kom noen synsimpulser til dette øyet, ble ikke de riktige 

forbindelsene dannet. I stedet tok det andre, fungerende øyet over forbindelsene, slik 

at det aldri senere ble mulig for det uheldige øyet å etablere denne kontakten. 

 

Slike kritiske perioder kjenner vi til for andre funksjoner også. Dersom barn ikke får 

tilfredsstillende språklige input når de er mottakelige for dette, kan de risikere å aldri 

lære språk -  som vi har hørt om i noen tilfeller der barn har vokst opp i en dyreflokk, 

i stedet for sammen med mennesker. Eller nesten helt uten voksenkontakt, som 

barnehjemsbarna i Romania under Ceaucescu. Og litt mindre dramatisk: Vi kjenner 

alle hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det er å lære en ny dialekt eller riktig aksent 

på et nytt språk, om vi ikke lærer dette i tidlig alder. 

 

Det kanskje viktigste når det gjelder å forstå mennesker, er at mennesker er flokkdyr. 

Vi kan ikke klare oss alene, og er derfor avhengig av å fungere innenfor en flokk. Vi 

er også pattedyr, med en ekstremt lang periode der vi er hjelpeløse og uferdige. Vi er 

avhengige av tett kontakt med omsorgspersoner de første årene i vårt liv for å kunne 

utvikle oss til fungerende medlemmer av flokken. Vi er så å si programmerte for å få 

nødvendige input i visse, spesifikke perioder eller tidsvinduer. Skjer ikke dette, går 

muligheten oss hus forbi. For de fleste oppstår ikke dette problemet, for de fleste får 

en normal oppvekst. 

 

Faktum er imidlertid at vi nå kan være i ferd med å utsette millioner av barn for et 

slikt eksperiment, noen vil si overgrep, der vi fratar dem viktige impulser fra 

artsfrender og omsorgspersoner i en avgjørende tid for deres grunnleggende utvikling. 

Ikke av ond vilje, men tvertimot med de beste hensikter. 

 

Dette eksperimentet er i hovedsak noe som bare skjer, dels noe som vi gjør av ren 

bekvemmelighet. Men den skjer også med støtte fra såkalte eksperter, og  med støtte 

fra landets myndigheter. Det utrolige er at selv om ingen vet følgene, representerer 

dette en ikke liten intervensjon i småbarns naturlige utvikling, en intervensjon som 

kan få en tilsvarende effekt som hos gutten med det blinde øyet – bare med en 

muligens enda mer alvorlig effekt.   

 



 

Hva er det aller viktigste i barns tidligste utvikling, ut over det å ta til seg mat? Jo, å 

utvikle sosialt samspill, kontakt med de nærmeste omsorgspersonene. Dette er 

livsviktig. I gamle dager betydde det ofte døden for de som mislyktes, idag vil de 

kunne overleve, men gjerne med store psykososiale vansker. 

 

Vi mennesker er hjelpeløse uten denne kontakten, selv som voksne. Å bli lyst fredløs 

var i gamle dager ensbetydende med en dødsdom. Og dersom vi ikke greier å legge 

basisen for en normal sosial evne i den første tiden, vil det være vanskelig, for ikke å 

si umulig, å få dette gjort godt igjen. Vi vet for eksempel at barn som måtte ligge i 

isolasjon pga tuberkulose og andre lidelser, ofte fikk store problemer senere. Fordi 

kontakten med mor og andre omsorgspersoner ble brutt i en viktig tid. 

 

I studier der man har fulgt menneskebarn og sjimpansebarn som vokser opp sammen 

– noen forskere har faktisk gjort dette – ser man at mens sjimpansebarna ikke har 

problemer med å holde følge i en lang rekke kognitive oppgaver, som å løse enkle 

praktiske oppgaver, greier de ikke å henge med i den sosiale/kommunikative 

utviklingen. Der raser menneskebarna raskt forbi. 

 

Men dette forutsetter at menneskebarna får de riktige impulsene. For å lære språk, er 

de avhengige av å høre andre snakke. Ellers lærer de ikke språk – og mister antakelig 

også evnen til å lære det senere. Men kommunikasjon er mer enn ord. 

Kommunikasjon mellom mennesker er så mye annet: Det er ansiktsuttrykk, 

håndbevegelser, rytmen i kommunikasjonen, som det at man venter på tur, det er 

tonefallet, lyden. 

 

Og det er ikke minst øyekontakt. Øyekontakt er noe av det aller første et barn søker, 

og det er viktig å få etablert dette. Ellers vil det slite med å etablere kontakt, det får 

ikke aktivisert mekanismene for empati, eller det psykologene kaller «theory of 

mind», forståelsen av at det finnes andre mennesker, som har sine tanker, som er 

annerledes enn mine egne. Skjer ikke dette, kan barna bli som autister: De forstår rett 

og slett ikke poenget med kontakt, og forsøker derfor ikke å få dette til. 

 

Men hva er det jeg snakker om? Det er da ingen i dag som forsøker å forhindre små 

barn i å utvikle sosial kontakt, sosiale evner? Nei, ikke bevisst. Men vi er iferd med å 

forstyrre det naturlige mønsteret for denne prosessen, forstyrre de vinduene for 

kommunikativ utvikling som evolusjonen har programmert oss til. Vi står derfor i 

fare for å skape en generasjon av funksjonelle autister. 

 

Jeg snakker om hvordan vi i dag sulteforer barn med menneskelig kontakt ansikt til 

ansikt, i en tid da de trenger dette nærmest kontinuerlig, og i stedet setter dem på en 

erstatningsdiett, der den menneskelige kontakten, de menneskelige impulsene, blir 

erstattet med et teknologisk substitutt, noe som likner menneskelig kontakt, men som 

mangler viktige aspekter ved dette. 

 



 

Jeg snakker om hvordan vi i stedet for å snakke med og leke med barn ansikt til 

ansikt, setter dem foran en maskin, en skjerm. En erstatning som de selvfølgelig 

griper fatt i, fordi de er så innstilte på å ha kontakt, på å få impulser, og ikke selv er i 

stand til å vurdere kvaliteten på det substituttet vi gir dem. 

 

Er ikke dette å male fanden på veggen? Hvordan kan jeg vite at dette er så farlig? Har 

ikke historien vist at vi alltid tilpasser oss nye teknologier, nye situasjoner? Og at vi 

voksne alltid overvurderer hvilke farer barn og unger står overfor? Når noen kommer 

med denne typen advarsler får de som regel høre at de voksne alltid har klaget på 

ungdommen, og at ny teknologi alltid har utløst det som kalles «moralske panikker». 

Og man man drar gjerne fram Sokrates som et eksempel. Også han skal visstnok ha 

klaget på ungdommens moralske forfall og på at datidas nye informasjonsteknologi, 

nemlig skriften, utgjorde en fare for kulturen og samfunnet. 

 

Man stopper gjerne der, og regner med at historien må ha visst at Sokrates tok 

grundig feil. Men da kjenner man ikke historien. Like etter at Sokrates tømte 

giftbegeret, gikk det nemlig drastisk nedover med Athen. Denne fremste av alle 

greske bystater, sivilisasjonens vugge, ble kort tid etter redusert til en parentes, 

underlagt makedonernes styre. Det samme ble tilfellet med atenernes kultur og ikke 

minst med demokratiet. Sokrates' frykt var berettiget. 

 

Historien går ikke alltid framover. Kulturer og sivilisasjoner går faktisk under - alltid. 

Og ofte er ny teknologi den utløsende årsaken. Jernet betydde død og undergang for 

mange kulturer, og en kraftig økning i voldsbruken. Det samme kan sies om mange 

nye typer våpen. Dampmaskinen og tekstilfabrikkene ga støtet til den industrielle 

revolusjonen og ga på lang sikt en kraftig økonomisk vekst og en generell 

velstandsøkning. Men de første effektene var en umenneskelig tilværelse for tusener 

av engelske barn som fikk sine liv ødelagt i alt for ung alder i kullgruver og fabrikker. 

 

Det betyr ikke at vi må stoppe enhver ny teknologi. Det er for sent. Vi har nemlig satt 

i gang en prosess der vi er nødt til å utvikle stadig nye teknologier bare for å holde 

løpet gående, ikke minst for å holde liv i en stadig voksende befolkning, og fordi vi 

stadig mister produktivt jordbruksland. Og det er ingen tvil om at stadig ny teknologi 

har gitt oss en enorm velstandsøkning og bedre og tryggere liv. 

 

Så vi må bare fortsette å utvikle nye og smartere teknologier. Men la oss prøve å 

unngå å gjøre de samme feilene som man gjorde under den industrielle revolusjonen, 

da så mange barn ble ofret på fremskrittets alter. La oss ta den nye teknologien i bruk 

på en smartere måte, ikke på en måte som på nytt setter barns liv på spill, denne 

gangen deres psyke. 

 

Er ikke dette å overdrive? Det er jo ingen som lar ungene sitte hele tiden foran en 

skjerm, dette er vel noe som kommer i tillegg til vanlig menneskelig kontakt? Og 

derfor kan det vel ikke skade? 



 

Jo, forskningen viser faktisk at selv litt tid foran skjermen har noe å si. Å gjøre tester 

på dette med småbarn, er problematisk av etiske grunner. Men forskere ved 

University of California, Los Angeles, fikk en mulighet til å gjøre en slik test på litt 

større barn. Det var en leirskole som ga dem anledningen. 

 

På denne leirskolen måtte nemlig deltakerne leve uten en eneste skjerm eller mobil 

når de var der. Som ikke var lenge – bare fem dager – men selv denne korte tiden 

gjorde utslag. Forskerne testet deltakerne før og etter deres opphold, med to typer 

tester. Den ene gikk ut på å identifisere emosjoner hos personer på stillfoto. I den 

andre testen skulle de analysere skuespillere på en video, og vurdere hva disse følte. 

I tillegg til å teste de 51 som bodde fem dager på leirskolen, ble en kontrollgruppe på 

54 fra den samme skolen, men som ikke gikk på leirskole, og dermed kunne bruke de 

vanlige mediene,  testet. Og resultatene var slående: I løpet av disse få dagene, uten 

mobil, TV, iPad eller PC,  ble ungene (som var gutter og jenter i sjette klasse) klart 

bedre til å tolke emosjoner ut fra levende ansikter. Mens kontrollgruppen , som også 

ble testet to ganger, ikke viste merkbare forskjeller. 

At evnen til å tolke emosjoner i ansikter kan bli bedre av å legge vekk mediene i bare 

fem dager, kan få en til å lure på hvilken effekt det har på på den sosiale og 

emosjonelle intelligensen at barn vokser opp med slike medier, og bruker dem fire-

fem timer hver dag (som de gjør i USA), og det gjennom flere år. 

«Mange er opptatt av fordelene ved å bruke digitale medier i undervisning, men få 

tenker på kostnadene,» sier den kjente barnepsykologen Patricia Greenfield. En 

annen av forskerne som var med på denne testen, Yalda Uhls, sier at «dersom du ikke 

praktiser kommunikasjon ansikt-til-ansikt, kan du miste viktige sosiale evner.» 

Når selv en uke med eller uten skjermmedier kan gjøre merkbare utslag, hva da med 

flere år med flere timer foran skjermer? Det sier seg selv at vi ikke kan teste dette ut 

vitenskapelig, men det vi gjør, er egentlig verre: 

Vi bare utsetter ungene for dette, uten å ane hva effektene er. Og det selv om vi nå 

burde vite nok til at vi ikke bare kan regne med at det ikke har noen konsekvenser. 

Det vi har sett, er tvertimot at det å sitte foran maskiner, foran skjermer, ikke bare har 

en negativ effekt på barns fysiske evner, det svekker også deres sosiale og 

kommunikative evner. 

 

Men det dreier seg om langt mer enn å kunne tolke emosjoner og ansikter. Ifølge 

psykologer ved Harvard som har gjennomført en lengre, omfattende studie av 

hvordan digital teknologi påvirker barn og unge, skjer det noe med deres perspektiv 

på seg selv og verden. De venner seg til å møte livet på en helt annen måte enn 

tidligere generasjoner. Denne generasjonen som er den første som har vokst opp 

omgitt av digitale hjelpemidler som smarttelefonen og iPader, kaller psykologene 

Howard Gardner og Katie Davis  for APP-generasjonen. 



«App» eller «applikasjon» forstås her i en litt videre forstand enn de vanlige mobil-

applikasjonene: det er et dataprogram som finnes enten på mobil, nettbrett eller 

datamaskin, som kan utføre en eller flere operasjoner, som ren tidtrøyte, eller som 

svar på ett eller annet behov. I denne sammenhengen er således også slikt som 

Wikipedia, Google og Facebook å regne som «app-er». Det er noe man kan oppsøke 

for å få hjelp, der man kanskje før ville ha henvendt seg til en voksen eller en 

jevnaldrende. Og som kjent finnes det en «app for alt», ihvertfall tilsynelatende. Det 

finnes ikke det spørsmål man ikke kan få et slags svar på, ved noen trykk på en 

skjerm eller et tastatur. Eller ved bare å si noen ord, om man har en iPhone og 

snakker tydelig, så den digitale assistenten Siri forstår deg. 

APP- generasjonen er den første i historien som helt fra starten av har kunnet ty til 

digitale hjelpemidler, i nesten hver sammenheng. Hvordan har dette påvirket dem? 

For å ta en av de generelle konklusjonene fra forskningsprosjektet, fører dette til at 

barn lærer seg til å se på verden eller livet som en samling app-er. Det finnes alltid et 

svar på hva du søker etter. Og det som ikke har et enkelt og raskt svar, blir etterhvert 

oversett, ikke ansett som reelt. 

Dette overføres også på menneskelige relasjoner: Man forventer at de voksne og 

ihvertfall lærerne skal ha et greitt svar på alle spørsmål. Kan du ikke det, er du ikke 

en god lærer, eller forelder. At det kan finnes spørsmål som det ikke finnes svar på, er 

rett og slett ikke et alternativ. 

Forskningsgruppen på Harvards Project Zero tok for seg spesielt tre områder: 

utviklingen av en personlig identitet, danningen av nære relasjoner, og evnen til 

kreativitet eller fantasi. 

Hva særpreger App-generasjonen når det gjelder disse tre områdene? 

Når det gjelder identitet, blir denne for App-generasjonen i økende grad formet ut fra 

hvordan man forventer at omverdenen ser på en, og mindre ut fra indre drivkrefter. 

Man presenterer et «selv», som en pakke.  Man har også tro på at livet kan planlegges 

i minste detalj. I stedet for å «finne seg selv», finner man en rolle man kan gå inn i. 

 

Likevel tror man at man selv er enestående: livet «online» fremelsker en narsissistisk 

personlighetstype. Et tegn på dette, er at 80% av det som kommuniseres online dreier 

seg om en selv –  mens det vanlige i «gammeldagse» samtaler, ansikt til ansikt, er 30 

– 40 % om seg selv, mesteparten av tiden snakker man om andre eller noe annet. 

Opptattheten av ens «image» medfører også at denne generasjonen blir mer engstelig 

for å skille seg ut, redd for å ta sjanser. Kanskje vi her ser en grunn til de økende 

psykiske problemene som jenter strir med i dag, med stress som en viktig faktor. 

 

Hva med App-generasjonens personlige relasjoner? Sosiale medier skal jo i 

prinsippet gjøre det lettere å omgås andre, men denne omgangen skjer i en mediert 

form: indirekte og via medier som mobilen, Facebook. Man er ikke i direkte kontakt, 

man kan til en viss grad styre kommunikasjonen. Man velger sine venner, og vraker 

dem når de ikke lenger passer. 

 



 

Man kan holde de vanskelige tingene utenfor. Dermed forblir mye av kontakten på et 

overfladisk plan: Fordi man kan velge bort det problematiske, får man heller ikke 

sjansen til å utvikle dypere vennskap eller relasjoner. Alt kan holdes på en 

«armlengdes avstand». For noen kan nok dette være en lettelse, men det utvikler ikke 

relasjoner, eller evnen til å inngå slike. Og for mange kan omgang med «vennene» på 

sosiale medier bli en flukt, en erstatning for et reelt sosialt liv. 

 

Når det gjelder kreativitet og fantasi, blir bildet litt mer tvetydig. På den ene siden 

fant Gardner og Davis at digitale media har gitt barn og unge nye måter å uttrykke 

seg kreativt på. Ikke minst gjelder dette på det visuelle feltet – bilder og video. Det å 

lage slikt er blitt mye enklere, og billigere. Og de unge har utviklet mer ferdigheter i å 

lage og manipulere bilder. Det er bare å trykke på de rette knappene. 

 

Men samtidig viser den mest brukte testen for kreativitet, Torrance Test of Creative 

Thinking, en tydelig nedgang i de senere årene. Og spesielt synes kreativiteten å ha 

minket når det gjelder det å lage eller elaborere historier.  Den nye generasjonen er 

mer konvensjonell, mindre villig til å teste ut nye veier. Forskerne tror app-ene, de 

ferdiglagede mønstrene for «kreativitet», gjør det for lett å falle inn i oppgåtte spor. 

Som i malebøker, der bare fargene kan velges, ikke figurene. 

 

Gardner og Davis ser riktignok mange muligheter i de digitale mediene, ikke minst 

gir de et større spektrum av pedagogiske hjelpemidler. Men slik de brukes nå, er det 

en fare for at de fremelsker en måte å tenke på der ungene lærer seg å følge ferdig 

opptrukne spor. De får ikke lenger muligheter til å stanse helt opp og oppdage at det 

noen ganger finnes helt andre typer svar, og andre spørsmål, flere mulige veier å gå. 

De utvikler identiteter som er formet utenfra, og derfor mer skjøre. De danner 

relasjoner den lettvinte veien, ved å skyve de vanskelige (og utviklende) tingene til 

side. Og deres kreativitet kan lett begrense seg til å remikse slikt som er blitt gjort før, 

innenfor oppgitte maler eller mønstre. Vi beveger oss inn i en remix-kultur, der det 

egentlig skjer lite nytt, bare nye mixer av det gamle. 

 

Mennesket er det uferdige dyret. For at vi skal kunne fødes, med et ikke alt for stort 

hode, og med kunnskaper og ferdigheter tilpasset det spesifikke miljøet vi vokser opp 

i, er vi så å si programmerte for å utvikle ferdigheter og kunnskaper i en gitt 

rekkefølge. Vi må lære å krype før vi kan gå. Hjernen vår vokser kolossalt de første 

årene, og det er ikke bare veksten som er viktig: like viktig er måten forbindelsene 

mellom hjernecellene blir tilpasset over tid, ut fra stimuli og erfaringer. 

 

Måten hjernen og kroppen vår utvikler seg, er tilpasset det livsmiljøet vi gjennom 

flere millioner år har levd i. Noen tilpasninger er rimelig ferske, som det at mange av 

oss tåler kumelk. Det er fordi noen genforandringer har gjort at den 

melkesukkertoleransen vi hadde som barn, varer livet ut. Og det var en mutasjon i et 

gen, Foxp2,  for rundt en halv million år siden, som gjorde det mulig for oss å utvikle 

talespråk. 



 

Men svært mange av våre egenskaper, også sosiale ferdigheter, er noe vi deler med 

våre nærmeste slektninger blant apene, og må derfor være noe vi har hatt med oss 

svært lenge, fra den tiden vi levde ute i naturen, først i skogene i Afrika, etterhvert 

delvis ute på savannene, og så i flere ulike naturmiljøer. Men oppveksten var likevel 

mye den samme, ikke minst det at vi i så mange år var helt avhengige av mor og 

andre nære omsorgspersoner, som vi hadde mye og tett kontakt med, en kontakt som i 

stor grad foregikk ansikt til ansikt. 

 

Og det var i en slik situasjon vi lærte å bli menneske, lærte oss å kommunisere med 

andre mennesker, ikke minst lærte oss å tolke deres ansiktsuttrykk og lyder. Bare tenk 

på hvor mye tid småbarn bruker på dette samspillet med mor og tildels far: man lager 

ansikter til hverandre, snakker med lyder, imiterer hverandre. Svært mye av småbarns 

våkne tid går med til dette. De er programmerte til dette, og de trenger det for å 

utvikle de sosiale evnene. Blir denne utviklingen forstyrret, kan de ende opp som 

sosiale analfabeter. 

 

Det de ikke er programmerte til, og det evolusjonen ikke har forutsett, er at mye av 

denne såkalte «kvalitetstiden» nå tilbringes, ikke med mor eller en annen person, men 

med en maskin eller en skjerm. Så når dette skjer, kan man ikke ta for gitt at den 

naturlige utviklingen av sosiale evner tar den veien den skal. Det kan bli som med 

gutten som hadde bind for det ene øyet: Utviklingen forstyrres, og akkurat som denne 

gutten ble blind på det ene øyet, kan man risikere at skjermbarna kan utvikle en form 

for sosial «blindhet». 

 

Noen vil sikkert klare dette uten varige mén, barn er ofte svært robuste, men vi vet 

også at mange barn i dag får problemer – og vi vet ikke hvorfor. Ikke alle er like 

robuste. Lærere i småskolen kan fortelle at antallet problembarn, barn med 

atferdsvansker, ADHD, autistiske trekk, etc., øker faretruende, uten at noen kan si 

hvorfor. 

.. 

 

 

Men, vi er tilpasningsdyktige. Og kanskje den største faren ligger i at vi faktisk klarer 

å tilpasse oss maskinene – men til en pris: At vi til gjengjeld må redusere noe av vår 

menneskelighet, gi avkall på noe av det som gjør oss til mennesker. 

 

Dette er temaet i den forskningen som psykologen Sherry Turkle har bedrevet 

gjennom flere år. Hun er kanskje den som over lengre tid har gått lengst inn i 

problematikken rundt forholdet mellom mennesker og datateknologi, i sitt 

forskningsprogram ved MIT. Og mens hun i starten, på 80-tallet, var ganske 

optimistisk med tanke på hvilke effekter den digitale teknologien vil ha på mennesker, 

hun trodde den kunne virke utviklende, berikende, er hun i sin siste oppsummering, i 

boken Alone Together, langt mer pessimistisk. 

 



Hun mener vi nå er kommet til et vendepunkt i forholdet mellom mennesker og 

teknologi, det hun kaller «the robotic moment». Det som har ledet opp til dette, er at 

teknologien nå er utviklet så langt at den kan spille på våre følelser, slik at vi på en 

måte kan la oss lure til å føle at vi kommuniserer på virkelig, med levende vesener, 

tilogmed mennesker, når vi kommuniserer med en maskin. Vi kan vite at det er en 

maskin, eller et program, en APP, vi kommuniserer med, men vi lar oss likevel 

forføre, fordi maskinen trykker på de avgjørende knappene hos oss. Ja, 

kommunikasjonen kan være enkel, primitiv, men vi godtar den likevel, fordi vi så 

gjerne vil oppleve den. 

 

Og noe som gjør at vi lar oss forføre, er at det på mange måter er lettere, og mindre 

farlig, å kommunisere med en maskin. Virkelige mennesker er ofte slitsomme, de 

gjør ikke akkurat som du vil, de er kanskje ikke enig med deg, de kan tilogmed 

kritisere deg. Og du kan ikke bare skru dem av, eller endre innstillingen på dem. 

 

For det å kommunisere med mennesker, være sammen med mennesker, byr på 

problemer. Vi må tilpasse oss hverandre. Og aldri er dette mer påtrengende enn når du 

er liten, og skal lære deg å omgås andre, lære deg å ta hensyn, lære deg at det ikke er 

alltid du som har rett, eller at dine ønsker og behov er de viktigste. Sosialisering 

medfører anstrengelser, sinne, tårer. Men vi må gjennom alt dette om vi skal vokse 

opp og bli mennesker, finne oss til rette i flokken. 

 

Tradisjonelt har det heller ikke vært noen vei utenom. Barn har måttet ta til takke med 

de levende menneskene de hadde rundt seg – lekekamerater, foreldre, søsken, 

fremmede. Men nå har de et alternativ: Dersom de virkelige menneskene blir for 

vanskelige, for slitsomme, kan de i stedet venne seg til digitale liksomvenner. De er 

kanskje begrensede, men vi krever ofte ikke så mye, og til gjengjeld kan disse skrus 

av når VI vil, og de er ikke så vrange, stiller ikke krav til oss. 

 

Det samfunnet som er kommet lengst i så måte, er det japanske, der man allerede i 

mange år har hatt digitale lekekamerater, enten det er små tamagotchier, eller mer 

robotliknende lekekamerater eller kjæledyr, som robothunden AIBO, eller robotselen 

Paro, som er blitt populær verden over som kjæledyr på eldrehjem. 

 

Det er også i Japan du finner de fleste tilfellene av unger som bare forsvinner på 

rommene sine, som lukker seg inne i sin digitale verden og ikke kommer ut igjen til 

de levende. Men vi kommer etter, vi også, og mer og mer etter hvert som teknologien 

blir mer forførende. 

 

Det farlige her er at for mange unge som sliter med levende kontakt, kan teknologien 

bli en flukt. I stedet for å ta den vanskelige prosessen med å bli sosiale, kan man 

lukke seg mer og mer inne sammen de digitale liksomvennene eller ha en sterk 

mediert kontakt med likesinnede på en måte som alltid kan styres – man kan alltid 

velge vekk, blokkere, en venn man ikke liker. Dermed kan de sosiale evnene, evnene 

til å omgås virkelige mennesker, bli stadig dårligere. 



 

Som Sherry Turkle sier: «Teknologien er på sitt mest forførende når det den har å 

tilby møter oss der vi er mest sårbare. Vi er ensomme, men vi er samtidig redde for å 

bli for intime.» 

 

Dermed godtar vi at den digitale eller medierte kontakten ikke er 100% virkelig. 

Tvert i mot blir dette et pluss. Virkelig kontakt blir for tøft. 

 

For barn i utvikling er dette livsfarlig. For å sitere Turkle igjen: «Barn trenger å være 

sammen med andre folk for å utvikle gjensidighet og empati. Det å interagere med en 

robot kan ikke lære dem dette.» 

 

Og manglende empati er allerede i ferd med å bli et problem. Turkle viser til en studie: 

«A 2010 analysis of data from over 14000 college students over the past 30 years 

shows that since the year 2000, young people have reported a dramatic decline in 

interest in other people... The authors of this study associate students' lack of empathy 

with the availability of online games and social networking.» 

 

Og det er i de første årene, i førskolealderen, at de grunnleggende mønstrene og 

malene for vår atferd, ikke minst den sosiale, blir lagt. Det er da vi legger oss til 

standardene for hva vi føler er passende måter å ha kontakt på. Turkle mener vi nå 

står i fare for å legge lista for lavt, at barn vil vokse opp med reduserte krav til hva 

man kan forvente av menneskelige relasjoner, fordi de tilpasser seg til den typen 

kontakt digitale venner kan tilby: Relasjoner uten ansvar, relasjoner uten empati, 

relasjoner uten de utfordringene og vanskelighetene som gjør at vi kan utvikle oss til 

mennesker. 

 

Ifølge Turkle nærmer vi oss «robotøyeblikket», The Robotic Moment. Vi forventer 

mer fra teknologien og mindre fra hverandre. Og før vi vet ordet av det, er vi der hvor 

det forenklede og reduserte forholdet som en maskin kan tilby oss ikke lenger er noe 

vi bare tolererer. Det er blitt noe vi ønsker, fordi menneskelig kontakt er blitt for 

slitsomt, for vanskelig. 

 

Jeg kunne ha referert flere forskere, på andre felter. Jeg har ikke minst fulgt med på 

forskningen på lesing og skriving, som viser entydig at barn lærer bedre om de kan 

skrive med hendene, på gammelmåten, fordi læringen da foregår gjennom flere 

medier, engasjerer flere sentra i hjernen. Læringen blir mer fysisk, på en måte det å 

lese av skjermer og trykke på taster ikke blir det. Og det å lese en bok gir større 

fordypning og en mer intens opplevelse enn det å lese fra en skjerm. En som har gjort 

mye bra forskning på dette feltet, er til en forandring norsk, Anne Mangen ved 

Lesesenteret på Universitet i Stavanger. 

 

Både forskere og erfarne lærere kan også fortelle at også andre ting læres bedre om 

man involverer kroppen, gjør læringen mer fysisk. Da spres læringen til flere 

hjernesentre, og til kroppen. Akkurat som når en pianist lærer et stykke skikkelig, så 



«sitter det i fingrene», i den motoriske hukommelsen. 

 

Jeg forteller dette ikke fordi jeg er prinsipielt mot datamaskiner eller fordi jeg er 

teknofob. Jeg synes tvertimot datateknologi er svært spennende, og at vi kanskje ikke 

kan overleve uten å utvikle den videre. Jeg tror kunstig intelligens vil bli et helt 

nødvendig hjelpemiddel om vi skal løse framtidas utfordringer, som klimakrisen. 

Og jeg er positiv til forsøk som gjøres med å la barnehagebarn lære programmering, 

koding. Å være produsent er noe annet enn å være konsument. Og vi vil trenge folk 

som kan programmere. 

 

Ja, vi lever i et datasamfunn, og mer vil det bli. Men som all teknologi er også 

datateknologien et tveegget sverd, og fordi den er så mektig, er den også et farligere 

sverd enn det meste – om vi ikke bruker den riktig. 

 

Problemet er ikke at ungene ikke skal lære å bruke datamaskiner – det blir bare lettere 

å bruke dem, brukergrensesnittet blir stadig enklere. Problemet er hva slags effekter 

denne bruken vil ha. Og spesielt på barn som vokser opp med den. At vi lever i et 

datasamfunn, betyr ikke at ungene dermed MÅ omgis av datamaskiner hele tiden. 

Vi lever også i et bilsamfunn, men vi lar dermed ikke ungene kjøre bil i barnehagen. 

Vi synes det er greitt at de først lærer seg å gå. 

 

Kanskje det er best å la barns sosiale og kognitive utvikling få følge det sporet som 

evolusjonen har lagt, gjennom millioner av år. Ihvertfall de første årene. Det vil si at 

barn lærer sine grunnleggende ferdigheter, ikke minst kommunikasjon og det å omgås 

andre, gjennom nær og kontinuerlig kontakt med levende mennesker, først nære 

omsorgspersoner, så etterhvert andre barn. Alt små barn gjør, alt små barn blir 

henrykte over, viser at det er denne formen for kontakt de er giret inn på, dette de er 

skapt til, eller rettere: evolvert for. Det første de gjør, er å søke øyekontakt, og nesten 

nyfødte barn elsker å imitere mors ansiktsuttrykk, lage lyder, kommunisere, før de vet 

hva kommunikasjon er. Men det er levende ansikter, ikke skjermer eller maskiner 

som trigger dem, som inspirerer dem. 

 

Og som undersøkelser viser, så kan selv små forskyvninger i den mengden med 

levende kontakt man har, virke inn på hvor godt man forstår andre, hvor stor empati 

man har. Og begynner man først å velge maskiner eller mediert kontakt, er det lett å 

gå videre på den veien. Man unngår mange skuffelser og nederlag på den måten. Etter 

hvert føler man seg tryggere sammen med maskinene enn sammen med folk. 

 

Så når vi bevisst velger å erstatte noe av den levende kontakten med maskinkontakt, 

utsetter vi ungene for et gigantisk eksperiment, et som aldri er blitt prøvd før i 

menneskenes historie. Vi vet ikke hvordan resultatet av dette eksperimentet blir, og 

det lille vi vet, kan tyde på at det kan gå veldig galt, at ungene kan gå glipp av noe 

viktig. At de kan risikere å vokse opp med en slags blindhet. En form for sosial og 

emosjonell blindhet. 

 



Tør vi å gjøre dette? Tar vi dette ansvaret? Spesielt dere som skal jobbe med barn i 

deres mest sårbare alder, må tenke dere godt om. Å lære data – i betydningen bli 

konsument, forbruker - er ikke noe problem, det kan tilogmed pensjonister gjøre. 

Men når det gjelder det å lære å bli menneske, får man kun en sjanse. Men mindre 

man er hindu. 

 

Så hører IKT hjemme i barnehagen? Ja, hvis det er snakk om koding, programmering 

– ihvertfall for noen. Men snakker vi om konsumering, det å venne unger til databruk, 

er svaret: minst mulig. Det er så mye annet man heller bør gjøre. Og det må vel også 

være andre måter å få menn inn i barnehagen på? Vi menn kan vel bidra med mer enn 

å trykke på knapper? 


