
Barn sier de trenger hjelp fra oss voksne til å bruke nettet riktig. For å 

kunne støtte dem i å utvikle digital dømmekraft er det derfor viktig at vi 

voksne er bevisst både barnas og vår egen bruk av nettet. 

Vi skal i dag se nærmere på tre områder som henger tett sammen: 

personvern, kontroll og oppførsel på nettet. 

Start med oppgave 1.

- foreldre som rollemodeller

“Alle” over en viss alder har en profil på 

de store sosiale mediene (SoMe) som 

Facebook, Instagram, Snapchat etc. 

Men, det er mange andre måter å være 

sosial på nett.

Kryss av for det barna deres bruker i 

oversikten til høyre.

a

c
Er det for tidlig å snakke med barna 

om dette allerede nå? Gi én grunn til 

at barna bør starte å utvikle digital 

dømmekraft nå og én grunn hvis dere 

mener vi bør vente. Skriv inn i det 

oransje feltet i midten av Dialogduken.

Hvor digitale  

er barna våre?

1

b
Diskuter kort: hva vil det si å 

ha digital dømmekraft?

E-post

Konkurranser på nett

TV- og Mobilspill

Videotjenester  

(Youtube, Vimeo, etc.)

Musikktjenester 

(f.eks. Spotify)

Chat/Videochat

Kommentarer på nett

Sosiale medier beregnet  

på barn (f.eks. Momio)

Annet:

Tenk tilbake på de diskusjonene dere har hatt:
Jeg som rollemodell

5

a
Bruk ett minutt hver for dere: hva er de 

3 viktigste tingene du som forelder kan 

gjøre for å være en god rollemodell og 

gi barna digital dømmekraft?
Post-it

b Del forslagene med de andre i gruppa.
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UNG.NO  /  Spørsmål og svar  /  Nettvett  /

Mamma og pappa sjekker 

profilene mine!

Hei! Mamma og pappa krever å se det jeg gjør på sosiale 

medier. Jeg lurer på om de har rett til det? For eksempel å se på 

og lese igjennom profilen min på Facebook og Instagram eller 

lese private samtaler på andre sosiale medier, mot min vilje? 

Hilsen jente - 12 år.

Jente 12 år

Spørsmål:

Tenk personvern:

• Når kan det forsvares å sjekke en 12-årings konto på Sosiale medier?

• Når er det ikke greit?

God lørdag! Nå er det snart familiekveld og barna og 

jeg er i full gang. Kasper, Ella og jeg har bakt makroner 

og nå skal vi snart kose oss skikkelig. Kanskje vi kommer 

live på facebook senere i kveld! Ønsker du å få med deg 

videoen, kan du like siden min HER, så får du varsel når 

vi kommer live! Ikke helt sikkert da.. Ella er litt sutrete 

akkurat nå (hun er skikkelig uspiselig noen ganger), hun 

har visst krangla med Tine. Kasper er som alltid i topp 

humør, selv om han hadde omgangs syken i går. Men 

han har jo litt å gå på da. Ikke uten grunn jeg kaller han 

“bolla” noen ganger. Ønsker alle sammen en kjempe fin 

kveld! 

Karianne Theodorsen

27 min

Lik
Del

Kommenter

127

18 kommentarer

Kristian går i 2. klasse. Han går alene til skolen 

hver dag. Skoleveien tar vanligvis 20 minutter hver 

vei, men noen ganger bruker han både 30 og 40 

minutter. Foreldrene til Kristian begynner å spore 

ham med en GPS app for å vite hvor han er. De ser 

at han ofte går en omvei etter skolen og spør hva 

han driver med. Kristian synes det er litt flaut, men 

forteller til slutt at det er ei jente i klassen han synes 

er veldig søt og han liker å henge litt utenfor der hun 

bor. Etter denne praten slutter Kristian å ta omveien 

og kommer som regel rett hjem etter skolen. 

Mange barn opplever at noen er slemme mot dem 

eller mobbet på internett, spill og mobil. Se på 

illustrasjonen under og svar på spørsmålene.

 Kontroll vs. Frihet
Oppførsel på nettet

Hva ville dere gjort dersom dere var 

foreldre til:
a

2
3

4

FNs konvensjon om barnas rettigheter sier:

Å SI SIN MENING OG BLI HØRT: Barnet har rett til å si 

sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal 

tillegges vekt. 

RETT TIL PRIVATLIV: Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig 

eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet 

eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig 

angrep mot ære og omdømme.

b
Les FNs konvensjon under og 

diskuter spørsmålet etterpå:

e
Hva kan dere gjøre sammen med 

barna allerede nå, som vil minske 

behovet for å sjekke aktiviteten 

på sosiale medier når de bli eldre? 

Bli enige om to ting og skriv dem 

i det blå feltet i midten.

c
Politiet er opptatt av at barn og foreldre 

skal ha såpass tillit til hverandre at 

foreldrene kan, om nødvendig, få tilgang 

til passordbeskyttede områder.

Hvorfor tror dere politiet er det?

d
Hvordan kan dere som foreldre 

være med å skape den tilliten 

politiet etterspør? Gi to 

eksempler. Skriv i det grønne 

feltet i midten av dialogduken.

Du har sett chatten og vet 

hvem barna er. Hvem ville du 

tatt kontakt med? b

Ingen

Skolen

Helsesøster

Barnas foreldre

Barna selv

Rapport til nettsiden

Mobbeombudet

Andre: 

Hvis du tok kontakt med foreldrene - 

hva ville du sagt?
c

d
Gi to eksempler på 

hvordan vi som foreldre 

kan forebygge mobbing 

og negative opplevelser 

på nettet for barna våre? 

Skriv i det gule feltet i 

midten av dialogduken.

c Les Facebookinnlegget  og 

diskuter spørsmålet etterpå:

Vi voksne har et ansvar for å beskytte barna våre, men 

må også respektere at de har et privatliv og en rett til å 

uttrykke seg. Dette er ofte en vanskelig balansekunst!

Personvern d Les eksemplet og svar på 

spørsmålet etterpå:

a
Hva mener dere er hoved-

budskapet i filmen?

Jeg sjekker aldri barnas 

nettbruk, bruker ingen apper 

for å kontrollere, sjekker aldri 

aktiviteten på SoMe og kjenner 

ingen passord.

Jeg har full kontroll på barnas 

nettbruk, bruker apper som 

sjekker bruken deres og hvor 

de er, sjekker aktiviteten på 

SoMe og kjenner alle passord.

1
5

3
7

9

2
6

4
8

10

Se på “kontrollskalaen” under. 

Gi eksempler på det som kan være vanskelig 

i balansen mellom frihet og kontroll. Plasser 

hver deres brikke der dere er i dag! a

b
Start med å lese historien og 

diskuter spørsmålene etterpå.

Diskuter:

Innholdet i Facebookinnlegget er 

ikke nødvendigvis ulovlig, men er det 

lurt med tanke på barns personvern? 

Diskuter problematiske sider.

Diskuter:

Bryter moren i filmen med noe av dette?

Diskuter:

• Diskuter positive og mindre positive sider 

ved å gjøre det foreldrene til Kristian gjorde i 

historien.

• Vil du plassere deg annerledes på skalaen i 

oppgave a. nå?

En av de som har skrevet dette?
Den det blir snakket om?

40 minutter siden

Ida

Hva synes dere om kjolen til 

Hanne på bursdagen til Ida?

Anmeld

9

35 minutter siden

Mari

Dritstygg.

Anmeld

12

27 minutter siden

Lisa

Like kjip som Hanne.

Anmeld

23

16 minutter siden

Emma

Enig.

Anmeld

7


