
Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv -

Den digitale generasjonen

DigiGen-prosjektet utvikler viktig kunnskap 
om hvordan barn og unge bruker og påvirkes 
av de teknologiske endringene i hverdagen. 
Prosjektet avdekker både skadelige og gun-
stige effekter av teknologi i hverdagen til 
barn og unge. Dette inkluderer et fokus på 
familie, utdanningsinstitusjoner, fritid og 
barn og unges samfunnsdeltagelse.

DigiGen skal gi ny kunnskap om barrierene 
og mulighetene barn med ulik bakgrunn op-
plever når det gjelder teknologi. Prosjektet 
utvikler effektive retningslinjer og praksiser 
for sosiale medier, utdanning, helse og nett-
sikkerhet i samarbeid med nasjonale og in-
ternasjonale interessenter.

DigiGen har muligheten til å bidra vesent-
lig til utviklingen av forklaringsmodeller som 
gir relevante interessenter og praktikere in-
formasjon om de langvarige effektene av IKT 
på barns utvikling, med spesiell vekt på:

a) risikofaktorer
b) motstandsfaktorer
c) forsterkende faktorer

Prosjektet kombinerer ulike forskning-
smetoder for å utvikle nye og robuste del-
takende metoder for å inkludere barn og 
unge som medforskere, medskapere og 
meddesignere. De mangfoldige og innova-
tive datainnsamlingsmetodene inkluderer et 
studiedesign som blander metoder og meto-
disk triangulering, komparative etnografiske 
studier på flere steder, en multimodal til-
nærming, intervjuer og dagbøker. Det tver-
rfaglige forskningsteamet for dette Horizon 
2020-prosjektet kommer fra ni europeiske 
land.
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FAMILIE

Økosystemets innflytelser på 
den digitale generasjonen
Relasjoner og interaksjoner med og mellom et barns familie, 
skole, fritid og samfunnsdeltakelse påvirker barnas utvikling.

FRITID

Virkningen av teknologiske endringer 
på den digitale generasjonen 

www.digigen.eu

Dette prosjektet har fått midler fra EUs 
forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 
2020 etter bevilgningsavtalenr. 870548.

DigiGen bygger på teorien om økologiske systemer (Bronfenbrenner) i tillegg til teorien om techno-subsystem (Johnson & Puplampu)

Fritid

TEKNOLOGI

DELTAGELSE 
I SAMFUNNET

TID

UTDANNING

Familie Utdanning

Hvordan blir 
hverdagslivet til 

familier i Europa formet 
av teknologiske 

endringer?

Hvordan ser unge 
barn på utdanningen 
sin når det gjelder å 
forberede dem for 
voksenlivet i den 

digitale tidsalderen?

Hvordan endres hverdagslige 
handlinger knyttet til fritid 

gjennom IKT-bruk, og 
hvordan kan sosiale 

interaksjoner og tilegnelse av 
sosiale ferdigheter 

forbedres?

Deltagelse 
I samfunnet

Hva er de 
sosioøkonomiske, kjønns- 

og kulturrelaterte 
faktorene som påvirker 

det digitale politiske 
engasjementet til unge 

mennesker?
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