
“Internet har lärt mig väldigt mycket om världen. Utan det 
hade jag inte varit samma person.” – Tjej, 17 

Unga och internet är ett tema som engagerar medier, politiker och experter. Men vad har 
ungdomarna själva att berätta? I utställningen Internet IRL är det deras erfarenheter som står i 
centrum. Det handlar om internet som mötesplats, om djupa relationer, starka känslor och om hur 
internet kan vara precis lika verkligt som den ”riktiga världen”.

 
Stig in i ungdomarnas internet

Vägen in i utställningen går genom en stor mobilskärm. Precis som garderoben i Narnia leder 
portalen till annan värld – ett tredimensionellt internet, utformat som en skog. Träden innehåller 
berättelser och upplevelser för alla sinnen. 

Innehållet har tagits fram tillsammans med en ungdomsgrupp som arbetat med projektet i flera 
år. I Internet IRL gestaltas en stor mängd autentiska 
berättelser från unga som samlats in via uppsatser, 
djupintervjuer och enkäter. Det är en utställning av 
unga för unga, där torra fakta och pekpinnar är helt 
frånvarande.

 
Pedagogiskt program

Vi erbjuder ett pedagogiskt program för högstadie- 
och gymnasieklasser. Vi jobbar med en normkritisk 
pedagogik som är kopplad till läroplanen och går ut 
på att stimulera ungdomarna till egna reflektioner. 
Välkommen att höra av dig om du har frågor!
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Visning — 1 tim
Under visningen introducerar pedagogen teman i utställningen och låter sedan eleverna själva 
utforska utställningen med hjälp av olika uppdrag. Visningen uppmuntrar till kritiskt tänkande och 
diskussioner om exempelvis källkritik, identitet, nätkränkningar och andra aktuella ämnen som 
knyter an till vardagen på internet.

Skapande verkstäder — 2 tim
 
Viralverkstad – att föra fram ett budskap på internet

Memes är ett populärt internetfenomen pga dess slagkraftighet. Ett meme är oftast ett montage 
av text och bild med humoristiskt anslag, som får stor spridning på internet. I vår Viralverkstad 
jobbar eleverna med text och bild för att föra fram ett budskap. Det kan vara något personligt, 
politiskt eller bara något de vill upplysa om. Vi använder oss av egenhändigt tecknade bilder eller 
fotomontage och skapar bilderna digitalt. 

Normer i spelkulturen

Vi tittar på vilka normer som förmedlas i olika spel, främst genom spelkaraktärer. Ett tema i 
utställningen är hur unga förhåller sig till spel. Där finns också förslag från ungdomar på hur de 
skulle vilja att spelskapare designar nya karaktärer. I denna skapande verkstad utgår vi från redan 
existerande spel och gör om kända spelkaraktärer. De kan byta kläder, utseende och personlighet, 
t.ex skapa en bild av hur Lara Croft ser ut på sin fritid, eller hur Super Mario skulle se ut som tjej. 
Eleverna får göra en fiktiv intervju med sin karaktär med uppgift att låta den avslöja något oväntat 
om sig själv. Det går också bra att hitta på en helt egen spelkaraktär. Vi jobbar med ipads eller 
analogt.

Skapande skola-program  — 1-2 tim per tillfälle
 
Internetliv

3 tillfällen (kan även bokas som ett eller två tillfällen)

En skapande verkstad där eleverna får utforska sin identitet och livsvärld på internet. Verkstaden 
är kopplad till läroplanens mål för samhällskunskap om ungdomars identiteter samt möjligheter 
och risker kopplade till internet. Verkstaden är indelad i tre steg där första delen tar 2 timmar och 
övriga delar minst 1 timme var. Det går att välja en, två eller tre av stegen och den kan delas upp i 
flera besök. 

Verkstadens första del handlar om hur eleverna föreställer sig internet som en fysisk plats. Vi gör 
en meditationsövning där de får kliva in i sin värld på internet. Den följs av att de gestaltar sitt 
internet med färg och form. 



I den andra delen får eleverna intervjua varandra om hur de är på internet. Utifrån sina svar får 
eleverna skapa masker som uttrycker deras identitet online och offline. Vi diskuterar olika sätt att 
kommunicera på olika forum och vilka egenskaper som primeras på internet och IRL. 

I den sista delen jobbar vi med hur eleverna kommunicerar med andra på internet. Vad är ”god 
ton”? Vad får man skriva, vad är lagligt och vad är etiskt eller oetiskt? Hur påverkas mottagaren?  
Eleverna får två och två skapa collage som utgår från deras erfarenheter av kommunikation på 
internet.

Begränsat antal bokningar, bokas i mån av tid för museet.

Kostnad och bokning
Visning: 300 kr 

Visning och verkstad: 900 kr

Skapande skola: 2.000 kr/tillfälle

Kontakta Elin Kusmin för att boka: elin.kusmin@datamuseet.se eller 070-101 51 39


