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Aldersgrenser i Knipe?
Vurdering av film for Barn & Unge



Vurdering og Registrering
• Alle filmer som skal vises eller omsettes i næring må

enten registreres eller vurderes av Medietilsynet

• Filmer som vises kan ikke være i strid med 
straffelovens § 382 (vold) og/eller filmlovens § 13a 
(krenke sømd)

• Alle filmer som skal vises for personer under 18 år 
må på forhånd være godkjent av Medietilsynet



Fastsetting av aldersgrenser:
• Filmlovens §§§§ 5

Avgjørende vekt på om filmen kan ”påvirke sinn eller 
rettsomgrep på en skadelig måte”. 

• Medietilsynets frie skjønn
Det filmsakkyndige kollegiets faglige kompetanse og 
erfaring.

• Antatt skadelighet ikke egnethet





Tillatt for alle 7 år 11 år

15 år 18 år



Hva kan være skadelig for barn?
• Innhold som ikke passer for barn trenger nødvendigvis 

ikke å være skadelig å se

• Hvor vidt innholdet vil være skadelig vil alltid avhenge av 
konteksten; bla hvordan innholdet er framstilt, selve 
seersituasjonen og barnets modenhet

• Filmen vurderes alltid i sin helhet og med utgangspunkt i 
et ”gjennomsnittsbarn”



Overveielser når det gjelder innhold 
- og dets innvirkning på barn

• VOLD
Slapstick? Fantasi? Realistisk? Grafisk? Krigsskildringer?

• SEKSUALITET
Nærgående? Samtykkende? Pornografisk?

• FRYKT
Atmosfære? Angstskapende scener og/eller musikk? 
”Det gode gys”?

• MORAL
Grovt språk? Alkohol - Narkotika? Mobbing? Tabubelagte emner?

• DISKRIMINERING/RASISME





Eksempelet Borat
• Filmen ironiserer over en rekke tabubelagte temaer 

og inneholder seksualisert dialog og vulgærhumor 
som kan være problematisk for yngre

• Filmen fikk 11-årsgrense i Norge og Danmark

• Borat ble tillatt for alle i Sverige og Frankrike
• 15-årsgrense i Finland og England
• 21-årsgrense i Singapore
• Forbudt i Malaysia





Andre vurderinger: 
• Ledsagerregel

Barn som er inntil 3 år yngre enn aldersgrensen kan 
se filmen sammen med en voksen

• Fraråding
Ekstra rettledning til foreldre om at de ikke bør ta 
med yngre barn

• Egnethet
Viser til målgruppe - hvem Medietilsynet mener 
filmen passer for





FILMER PÅ DVD
• Registrert ikke vurdert av Medietilsynet

• Anbefalt aldersgrense – distributørens ansvar

• Det kan ikke omsettes (selge/leie) dvd’er til en som 
ikke har nådd den aldersgrensen som er satt for 
videogrammet



Tarantino-film får 20-årsgrense i Norge 

(Dagbladet.no): Skrekkfilmen «Hostel», som har Quentin
Tarantino som utøvende produsent, gis snart ut på dvd i 
Norge - med tjueårsgrense, melder Faro Journalen. 

Det er en aldersgrense som egentlig ikke finnes, og det er 
filmselskapet NBC Universal som selv har bestemt den 
strenge sensuren. 

- Et stunt
- Det er ikke en trykkfeil. Det er et signal fra oss om at 
dette ikke er noe for sarte sjeler. Det ligger også litt humor 
i bunnen. Det er et lite stunt, sier pr-ansvarlig Maria 
Danielsen til Faro Journalen.

Danielsen utdyper overfor Dagbladet.no at selskapet 
slett ikke har noe mandat til å håndheve 
aldersgrensen.

- Nei, det er ikke sånn at man må vise legitimasjon om 
man er 19 år. Men filmen behandler ikke noe hyggelig 
tema, for å si det sånn. Så den er ikke nødvendigvis 
passende for alle 16-åringer. 

Filmen ble aldri satt opp på norske kinoer, og derfor har 
ikke Medietilsynet fastsatt noen aldersgrense. 



Hva er det med Terkel?
• Aldersgrense: 11 år

Egnethet: Ungdom fra 13
Begrunnelse: Denne 
satiriske animasjonsfilmen 
handler om en gutt som 
mobbes og hundses av 
jevnaldrene og familie. 
Filmen får 11-års grense. 
Enkelte brutale scener og 
grovt språk gjør at filmen 
frarådes underårige.
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