
Arto: Fænomenet og universet  
– Oplysning til voksne om børn og unges brug af hjemmesiden www.arto.dk   

 
Hjemmesiden www.arto.dk er Danmarks mest besøgte hjemmeside og det største netmødested for børn og 
unge i alderen 12 – 17 år. Der er over en halv million brugere af hjemmesiden, som for alvor er blevet en del 
og børn og unges hverdag. De fleste er på hver dag – ofte i mange timer ad gangen.  
 
Men hvad ved de voksne egentlig om Arto? Om det sted, hvor stort set alle børn og unge fra 5.-klasse og 
opefter bruger en stor del af deres tid? 
 
Arto har gentagne gange været i de journalistiske mediers søgelys – bl.a. på grund af sager om mobning og 
trusler over hjemmesiden. Men det billede, medierne tegner, er langt fra nuanceret. Der er meget mere i de 
unges brug af Arto end det, der står i avisoverskrifterne.  
 
Dette foredrag vil øge de voksnes viden om Arto og sætte børn og unges brug af hjemmesiden i perspektiv.  
 
Foredraget vil blandt andet give svar på: 

- Hvad er Arto for et sted? 
- Hvad sker der på Arto? 
- Hvilken betydning har Arto for børn 

og unges liv? 
- Hvordan kan Arto ses som en del af 

deres identitetskonstruktion? 
- Hvad betyder internettet for den måde, 

de unge danner venskaber på? 
- Hvornår går det galt, og hvordan kan 

det undgås?  
- Hvad kan forældrene gøre for at øge 

deres viden om Arto og andre møde- 
og chatsider? 

- Hvordan bør de voksne reagere over 
for disse hjemmesider? 

- Hvad kan børn og unge selv gøre for at 
undgå at have i uheldige situationer? 

 
Foredraget kan relateres til brug af andre hjemmesider samt brug af sms. 
 
Foredraget kan tilrettelægges, så der lægges op til diskussion blandt tilhørerne.  
 
Varighed: 2-3 timer, alt efter hvad der ønskes.  
Pris: efter aftale.  
 
Foredragsholder 

 
Malene Charlotte Larsen er Ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation på Aalborg 
Universitet, hvor hun forsker i unges brug af mødesteder på internettet. Malene er 
uddannet cand. mag. i Kommunikation i 2005, hvor hun skrev speciale om unges brug af 
Arto. Hun har hver dag i en periode på over syv måneder observeret og selv deltaget i 
netfællesskabet for at undersøge, hvad Arto betyder for unges individuelle og sociale liv.  
Kontakt: malenel@hum.aau.dk /http://malenel.wordpress.com   
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