
“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. 
 
ETT PEDAGOGISKT PROGRAM KOPPLAT TILL 
LÄROPLANEN 
Ett normkritiskt pedagogiskt program medföljer 
utställningen. Museipedagoger och lärare kan 
använda det för att i enlighet med läroplanen jobba 
med frågor om identitet, säkerhet, källkritik samt 
rättigheter och skyldigheter på nätet.
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HYRA
Internet IRL finns tillgänglig att hyra från 2016. Utställningen produceras av Datamuseet inom 
projektet Amiga med stöd från Kulturrådet. 
 
Hyra 2 mån: 40.000 kr. 
Hyra 3 mån: 50.000 kr. 
Hyra 4 mån: 55.000 kr. 
 
Vid hyra av Internet IRL ingår montering (personal från Datamuseet riggar upp utställningen 
tillsammans med er personal), installation/test av hård- och mjukvara, pedagogisk och teknisk 
genomgång, nedmontering samt telefonsupport. Boendekostnader, frakt och försäkring 
tillkommer.

Har du frågor, kontakta Elin Kusmin på elin.kusmin@datamuseet.se

Mer information om Datamuseet IT-ceum och vår verksamhet hittar du på datamuseet.se

Välkommen till internet. Genom att gå genom IRL:s certifierade portal 

accepterar du våra användarvillkor. Du befinner dig i din cyberkropp under 

hela vistelsen. När du gått igenom portalen kommer du att uppleva en 

tredimensionell representation av internet. I denna version möter du internet 

i form av en skog. Du kan använda alla dina sinnen för att interagera 

med träden. Det finns triggervarningar utplacerade vid eventuellt känsligt 

innehåll. Iakttag försiktighet när du stiger ut ur skogen. 

En känsla av overklighet kan dröja sig kvar.


