
Retningslinjer for 
aldersklassifisering 
av innhold på 
YouTube-kanaler



Hva vi skal snakke om og vise dere i dag

• Vurderingsmomenter knyttet til aldersklassifisering

• Eksempler på innhold og uttrykk innenfor ulike alderskategorier og aldersklassifisering



Aldersklassifisering og 
skadelighet



Aldersklassifisering

Vurderingene skal basere seg på Medietilsynets retningslinjer for aldersklassifisering av 

programmer og filmer:

• Skjønnsmessig vurdering og «føre var-prinsipp»

• Enkeltscener og enkeltinnslag kan være avgjørende for aldersgrensen

• Skadelighet, ikke egnethet



Skadelig innhold

• Dette sier loven: «..skildringer i bildeprogram 

som kan virke følelsesmessig opprivende eller 

kognitivt forstyrrende for mindreåriges 

velbefinnende.»

Hva betyr det?

• Innhold som kan vekke uro, virke skremmende 

eller skape angst hos barn i ulike 

aldersgrupper 

• Innhold som kan gjøre barn redde, nervøse, 

oppskaket, eller innhold som kan gi ubehag, 

forvirre eller støte barns normer



Vurderingsmomenter



Vurderingsmomenter

Programmets innhold (hva): 

• vold, seksualitet og andre temaer som kan være vanskelige å håndtere og forstå for barn

Programmets sammenheng (kontekst): Kontekst i denne sammenheng handler om hva 
barnet selv bringer med seg av kunnskap, holdninger og forventninger til ulike typer 
programmer, filmer (sjanger).

Programmets uttrykk (hvordan): 

• stemning, personer, roller/figurer og bruk av virkemidler (effekter i bilder og lyd), animert, 
tydelig fiksjon, virkelighetsnært, kjent eller ukjent?



Programmets uttrykk

Hvordan?



Kontekst

• Hva kan en forvente at barn kan forstå eller ha kunnskap om i programmet?

• Hvor realistisk/virkelighetsnært er dette for barn?

• Ekstra varsom når noe kan virke virkelighetsnært for barn

• Er det tydelig fantasi eller humor for barn? Vær varsom med satire/ironi og sarkasmer

• Husk at barn kan ha problemer med å skille mellom fantasi og virkelighet 



Stemning

• Hvordan er stemningen eller atmosfæren i programmet?

(lett og hyggelig, eller mørk og dyster –

urovekkende, skremmende, eller angstskapende)

• Hvordan er intensiteten?

(dramatiske lyd- eller bildeeffekter. Enkeltvis eller gjennomgående)

Eksempler: NRK Flippklipp – Han hater Flippklipp (12): 

https://www.youtube.com/watch?v=zYNTRCNvsNQ

Herman Dahl – Halloween Spesial (12): 

https://www.youtube.com/watch?v=3_xBeDr17SI

https://www.youtube.com/watch?v=zYNTRCNvsNQ
https://www.youtube.com/watch?v=3_xBeDr17SI


Personer, roller og figurer

• Hvordan er personene i programmet framstilt og hvordan går det med disse? 

• Hvordan personene framstår kan ha betydning for i hvilken grad barn involverer seg 

følelsesmessig i programmet. Følelsesutbrudd kan ha betydning for aldersgrensen.



Programmets innhold

Hva?



Vold
• Hvordan er volden framstilt?

(humoristisk, slapstick, ironisk, urealistisk, realistisk)

• Hvor grov er volden, og hvor omfattende og detaljert er den?

• Hvordan framstår volden i sammenhengen?

Eksempler på voldsinnslag (12):

Vampyr (NRK Flippklipp): https://www.youtube.com/watch?v=xpFmtBH7kjc

Actionscener med vold (Andyax): 
https://www.youtube.com/watch?v=66MWzGlv3fQ&list=PL0E23AB3E06F07338&index=8&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=xpFmtBH7kjc
https://www.youtube.com/watch?v=66MWzGlv3fQ&list=PL0E23AB3E06F07338&index=8&t=0s


Vold i dataspill - Gamingvideoer

• Eksempel på gamingvideo: Randulle og RobThe Sir spiller Fortnite (9):

https://www.youtube.com/watch?v=XdeFap7QRtc

Noobwork spiller Battle Royale (12): 

https://www.youtube.com/watch?v=6e5snBSALb0

https://www.youtube.com/watch?v=XdeFap7QRtc
https://www.youtube.com/watch?v=6e5snBSALb0


Seksualitet

• Hvordan er seksualiteten framstilt? Er det kun snakk om sex?
(antydende/lite detaljert, omfattende eller eksplisitt)

• Er sexen samtykkende eller ufrivillig?

• På barn og unges premisser?

• Nakenhet og intime scener i en ikke seksuell sammenheng er ikke skadelig

• Eks.: Tiril Skogli snakker om analsex (A): https://www.youtube.com/watch?v=FwV-
QxGAuuo

https://www.youtube.com/watch?v=FwV-QxGAuuo


Grovt språk, banning og grov humor

• Banning og enkeltstående grove ord er ikke skadelig for barn og unge selv om det ikke er 
ønskelig at banning er dominerende i program rettet mot barn

• Banning er upassende, men ikke skremmende/skadelig

• Grov og nedsettende språkbruk og grov humor har betydning for aldersgrense når den er 
rasistisk, sjikanerende o.l.

• Ironi, satire, sarkasme, seksualisert språkbruk og groteske humorelementer kan være 
skadelig fordi denne typen humor kan lett virke forvirrende og/eller skremmende på barn 
under 12 år

Eksempler: StreetMan TV – Norwegian Fairytale 2018 (12): 
https://www.youtube.com/channel/UCzjEaNu4XLpX6I8nyE_cQZA

https://www.youtube.com/channel/UCzjEaNu4XLpX6I8nyE_cQZA


Rus

• Det å vise at noen drikker alkohol er i utgangspunktet ikke skadelig

• Hovedpoenget er hva personene som drikker gjør når de drikker eller har drukket

• Ekstreme drikkeleker o.l. tilsier en høyere aldersgrense, ofte 12 år

Eksempel (A) skal teste vodka (humor): https://www.youtube.com/watch?v=q_HvTqoF-2M

Dennis Vareide: Tidenes dummeste ide (skal oppnå 1 i promille):

https://www.youtube.com/watch?v=5b6-ItB-TNQ

Tillatt for alle, men bør ikke anbefales for barn.

https://www.youtube.com/watch?v=q_HvTqoF-2M
https://www.youtube.com/watch?v=5b6-ItB-TNQ


Andre temaer (1/2)

• Vil innholdet i programmet virke skadelig på barn i gitte aldersgrupper? Det sentrale her 
er hvordan temaet framstilles og fortelles i programmet: Blir det beskrevet, vist og/eller 
forklart? Har betydning for aldersgrensen.

• Vær særlig oppmerksom på tema som omhandler: Krig, ulykker, katastrofer, terror, 
folkemord, dødsfall, dyremishandling, selvmord, overgrep/incest, omsorgssvikt, psykiske 
lidelser, krangler, skilsmisser, mobbing, rasisme, rusbruk

Eksempel: Sara Høydahl: Verdens verste seriemordere (A): 
https://www.youtube.com/watch?v=XWw4WjO2NDU

https://www.youtube.com/watch?v=XWw4WjO2NDU


Andre temaer (2/2)

• Exposed videoer: En sjanger som ofte kan inneholde forstyrrende temaer for barn (ironi, 

satire, sarkasme, latterliggjøring o.l.). 

• Eksempler er kritikk framført som satire. Da vises innhold som kan framstå som at 

mobbing, latterliggjøring og harselering er akseptabelt. Satire som humoristisk kritikk 

kan oppfattes bokstavelig og uten humor av barn. Derfor kan satire, ironi og 

sarkasmer virke forvirrende på barn. Når slikt innhold ikke er laget spesielt for barn, 

så tilsier det ofte en 12-årsgrense.

• Noen ganger kan innhold som er ment å være satire, være ulovlig. Dette gjelder i de 

tilfellene satiren går over til å være ulovlige ærekrenkelser. Når en ytring er en 

ulovlig ærekrenkelse, er det gjort en avveining opp mot ytringsfriheten som er en 

sentral menneskerettighet.



Aldersgrenser





Tillatt for alle





6 år

Eksempel på humor med kortvarige nifse elementer:

Pistol Shrimp (6):https://www.youtube.com/watch?v=Sqh-_2LhXBk

https://www.youtube.com/watch?v=Sqh-_2LhXBk




9 år

Eksempel på action og humor (parodi og lek med Titanic og andre filmer):

https://www.youtube.com/watch?v=dJxj1mou03M

Fra Pistol Shrimps.

https://www.youtube.com/watch?v=dJxj1mou03M







