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MÅR UNGA SÄMRE I EN DIGITAL VÄRLD?    



HJÄRNANS EVOLUTIONÄRA UTVECKLING 
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Den mentala tallriksmodellen 
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Relationer Rock & Siegel, 2012 



Användande av digitala medier och kön 

Använder sociala medier mer än 3 timmar/dag, kön 2018 (%) 



Användande av digitala medier och kön 

Spelar datorspel mer än 3 timmar/dag, kön 2018 (%) 



Den mentala tallriksmodellen 
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Ungas missnöje ökar 

Från 9 års ålder anser mer än hälften att deras användande av  
digitala medier varje vecka går ut över saker de också hade  
behövt göra (såsom skolarbete, sömn och motion).  

 

Bland 17-18 åringar anser 3 av 4 detta. 



The "persuasive technology" 

"race to the bottom of the brain" 



Ward et al., 2017 



Mobil i skolan? 

n = 1990, 13 -19 år              Källa: detsynsinte.se  

Hur ofta gör du läxorna med andra medier igång samtidigt som inte rör läxan 
(chattar, streamar etc)? 

47 % mediamultitaskar oftast eller alltid i skolor där mobilerna ej samlas in 

28% mediamultitaskar oftast eller alltid i skolor där mobilerna samlas in 

http://www.detsynsinte.se


HUR PÅVERKADES UNGAS DIGITALA MEDIEANVÄNDNING AV 
PANDEMIN? 



T1 - före 
Januari, 2020 

T2 – under pandemin 
Maj, 2020 
Distansundervisning 

T3 – slutet av pandemin 
Maj, 2021 

<-- Nya elever 

DATAINSAMLING HÖGSTADIET OCH GYMNASIET 
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Andel med <7h sömn genom pandemin 

*** 

Logistisk regression, justerad för ålder och distansundervisning 



UNDER DEN SENASTE MÅNADEN 
 
 
 

Hur ofta har du oroat dig över att du ska hamna i fokus för något 
som sprider sig på sociala medier? 

 



Signifikant skillnad vid T2 (justerat för ålder). Effekten var signifikant större för de som hade 
distansundervisning 
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Andel med oro över att hamna i fokus  
på sociala medier minst varje vecka 

*** 



UNDER DEN SENASTE MÅNADEN 
 
 
 

Råkat ut för att någon har varit elak eller mobbat dig på sociala 
medier/i spel? 
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Andel utsatta för elakheter 

*** 

Signifikant skillnad vid T2 (justerat för ålder). Effekten var signifikant större för de som hade 
distansundervisning 



UNDER DEN SENASTE MÅNADEN 
 
 
 

Känt press över att se bra ut på sociala medier? 



*** 
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Andel som känt press att se bra ut på soc med 

Signifikant skillnad vid T2 och trend vid T3 (justerat för ålder). Effekten var signifikant större för 
de som hade distansundervisning 

*** 



UNDER DEN SENASTE MÅNADEN 
 
 
 

Har någon bett dig skicka nakenbilder på dig själv? 
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Andel ombedda att skicka nakenbilder (minst 1 tillfälle) 

*** 

Signifikant skillnad vid T2 och trend vid T3 (justerat för ålder). Ingen effekt av 
distansundervisning. 



UNDER DEN SENASTE MÅNADEN 
 
 
 

Råkat ut för att någon skickat nakenbilder till dig mot din vilja? 
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Andel mottagit nakenbilder 

* 

Signifikant skillnad vid T2 (justerat för ålder). Ingen effekt av distansundervisning 



DISTANSUNDERVISNINGEN 
 
 
 

Distansundervisningen har påverkat mitt lärande negativt 
 

T2  63% håller med helt eller nästan helt 
T3  81% håller med helt eller nästan helt 



DISTANSUNDERVISNINGEN 
 
 
 

Jag har extra svårt att koncentrera mig  
när undervisningen sker hemifrån 

 
T2  68% håller med helt eller nästan helt 
T3  84% håller med helt eller nästan helt 



UNGA BEHÖVER STÖD FÖR ATT HANTERA SITT  
ANVÄNDANDE AV DIGITALA MEDIER 

 











FORMA DIN HJÄRNA 



PRESTERA UTAN ÅNGEST 



DEN MENTALA TALLRIKSMODELLEN 



SOCIALA MEDIER & GAMING 



 

TA KONTROLL ÖVER DIN UPPMÄRKSAMHET 



Info om materialet på detsynsinte.se  

http://www.detsynsinte.se


Info om materialet på detsynsinte.se  

Det syns inte podden Det syns inte appen 

 

TACK! 

sissela@artsandhearts.se 

http://www.detsynsinte.se
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