BARN PÅ NÄTET
EN GUIDE TILL
FÖRÄLDRAR

INGEN ÄR FÖDD ”DIGITAL”
Barn är snabba på att ta till sig ny teknik. Nuförtiden föds barn omgivna av
digital kultur och teknik och kallas därför ofta för digitalt infödda. Teknisk
skicklighet är dock bara en liten del av digitala färdigheter. Alla behöver
lära sig hur man ska tolka, producera och kritiskt granska innehåll. Dessa
färdigheter skapas inte ur ett vakuum. De uppstår vid interaktion med
andra människor och internet-användare.
Barn har rätt att få utveckla sin kunskap inom digital media och internet
– precis som vilken annan färdighet som helst som behövs i livet. Du kan
hjälpa barnet att stärka hans/hennes förmåga. Kunskap om digitala media
är mycket viktig för att kunna växa upp som en digital medborgare.

”JAG VET INGENTING
OM SOCIALA MEDIER”
Det gör inget. Utbildning om medier handlar om vanliga saker. Du behöver inte vara
en expert på sociala medier – det räcker med att du pratar med ditt barn. Barn har
rätt att få din uppmärksamhet även när det gäller digitala frågor.
PRATA MED BARNET
Också om bra saker på nätet. Om du pratar om livet på nätet varje dag, kommer
barnet vara mer bekvämt med att prata med dig om något otäckt händer på nätet.
FRÅGA OCH VAR NYFIKEN
Sätt dig med barnet och var nyfiken: be barnet lära dig hur man använder sociala
medier och spelar spel. Det är så barnet förstår att du är intresserad av hans/hennes
digitala liv.
STRÄVA EFTER EN POSITIV ATTITYD
Livet på nätet ger barn fantastiska möjligheter. Prata med ditt barn om nyttan och
möjligheterna med nätet.
VAR ÖPPEN
Om du är orolig, håll dig lugn. Kom ihåg att barn har rätt till integritet och eget
utrymme på nätet. Fatta inte beslut om barnets nät-användande bakom hans/
hennes rygg.
VAR UPPMÄRKSAM PÅ BARNETS SYNPUNKTER
Fråga ditt barn om lov innan du publicerar hans/hennes bilder eller information
på nätet. Var en förebild. Om du själv sitter vid matbordet med din smartphone i
handen, så är det svårt att motivera varför barnet inte får göra detsamma.

LÄRA GENOM ATT GÖRA
Barn har rätt att lära sig de färdigheter som kommer att behövas i
framtiden. K
 unskap inom digital media – som filmning, video redigering,
kodning – är saker som man kan lära genom att göra. Bekräfta ditt barns
kunskap och uppskatta den.
EN KOMPIS PÅ NÄTET ÄR EN RIKTIG KOMPIS
Ett barns vänner och bekanta på nätet är viktiga. Möten på nätet räknas.
Uppmuntra barnen att även träffas i verkligheten på ett säkert sätt.
UPPMUNTRA SAMARBETE
Digitalt innehåll konsumeras och produceras ofta i ensamhet. Titta på vad
ditt barn gör – kan du göra det tillsammans med barnet eller hjälpa barnet
att producera medialt innehåll? Gör det till en gemensam hobby. Kan ni gå
en kurs tillsammans?
HJÄLP TILL MED ATT LISTA UT FÄRDIGHETER
Fråga barnet vilken färdigheter inom medier som han/hon har. Vilka
färdigheter skulle han/hon vilja ha? ”Jag vet inte” är en bra startpunkt:
undersök tillsammans vilka färdigheter som framtidens samhälle behöver.
STÖD OCH VAR NÄRVARANDE
När en förälder följer dotterns YouTube-kanal eller uppmuntrar sonen
att s pela spel med andra på nätet lär sig barnet att föräldern uppskattar
hans/hennes digitala miljö. Det är också enklare för barnet att berätta om
problem när han/hon känner fullt stöd från föräldern.

SÄKERHET ÄR ETT VAL.
VAD VÄLJER DU?
Barn har rätt att blir skyddade från att skadas i digitala media och på nätet. Små
saker är väldigt viktiga:
SMARTA OCH DOLDA LÖSENORD
Förvånansvärt många barn har lösenordet 1234 eller sitt förnamn – och det gäller
även många vuxna. Ge barnet rådet att skapa ett tillräckligt komplicerat lösenord
och hålla lösenord hemliga på ett säkert ställe hemma.
TA ANSVAR FÖR SÄKERHETEN
Ett barn ska inte vara familjens säkerhetschef. Ta hjälp av experter, t.ex. hos din
operatör, för att stärka säkerheten på din familjs uppkopplade enheter.
ELIMINERA RISKERNA
Ifall du oroar dig för olämpligt innehåll på webben, kan du använda blockeringsoch filtreringstekniker som erbjuds av din operatör, speciellt för mindre barn.
Ett filtreringsprogram minskar dock inte behovet av att prata med ditt barn om
utmaningarna med nätet. Det bästa filtreringssystemet är barnets hjärna – när barn
vet vad man får och inte får göra, så är han/hon säker.
KAN JAG LOKALISERA MITT BARN?
Det är möjligt att lokalisera den telefon som barnet använder. Prata med ditt
barn om lokaliseringstekniker innan du väljer att använda dem. Vad är för- och
nackdelarna med att lokalisera telefonen? Använd aldrig lokaliseringstjänster bakom
ryggen på barnet.

MITT BARN HAR HAMNAT I
TRUBBEL PÅ NÄTET – VAD
SKA JAG GÖRA?
Barn förstår inte alltid allvaret i kränkningar på nätet eller konsekvenserna
av deras beteende. Ett barn kan vara rädd för att berätta om ett problem
för att de är oroliga för den vuxnes reaktion. Oavsett hur genant
situationen är har barn rätt att få stöd i en svår situation.
BEHÅLL LUGNET
Fokusera på att lyssna på barnet när han/hon berättar om en dålig
erfarenhet. Tacka barnet för modet att berätta om det för dig.
KLANDRA INTE BARN
Misstag händer och vi ska lära av dem. Att stänga av internet eller ta
telefonen från barnet kan tyckas vara ett bra straff, men det betyder
bortkoppling från vänner och säkra sammanhang på nätet, och därför
troligen inte en bra konsekvens.
SPARA BEVIS
Ta skärmdumpar på möjliga bevis, exempelvis bilder, url:er och
meddelanden, innan du tar bort dem. De kan komma att behövas för
utredningar senare.
LÄR OM SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSFUNKTIONER I APPAR
Hur kan du blockera människor som du inte vill få kontakt med och hur
rapporterar du om olämpligt innehåll? Kan du välja striktare integritets
inställningar?
LAGEN GÄLLER ÄVEN PÅ INTERNET
Om du tror att du blivit offer för ett brott eller om du har blivit vittne till ett
brott, kontakta polisen.

BARN ÖNSKAR OCH BEHÖVER
ETT GLOBALT, ÖPPET OCH
SÄKERT INTERNET.
VÅRT JOBB ÄR ATT MÖJLIGGÖRA DET.
Läs mer på engelska:
https://www.pelastakaalapset.fi/en/our-work-in-finland/child-protection-and-finnishhotline/children-and-digital-media/
https://www.teliacompany.com/en/sustainability/children-online/

I SAMARBETE

